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 GYVENTOJŲ DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI 

Ar su Galimybių pasu galima grįžti į kontaktinį darbą? 

Nuo gegužės 24 d. darbuotojai su Galimybių pasu galės grįžti iš nuotolino darbo į darbo vietas 

tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Darbdaviai turės galimybę patikrinti Galimybių paso 

galiojimą. 

 

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

atsakymo laiko? 

Testas galios 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento. Todėl Galimybių pasui 

gauti rekomenduojama naudotis antigenų testais, kadangi jų rezultatai yra gaunami operatyviaus iai. 

 

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

Duomenis į E.sveikatos sistemą apie neigiamą PGR ar greitojo testo rezultatą turi įvesti testą 

atlikę specialistai (laboratorijos). Jiems tai padarius, duomenis iškart matomi E.sveikatoje. Duomenys iš 

E.sveikatos į Galimybių paso platformą atnaujinami reguliariai, tačiau duomenų perdavimas gali 

užtrukti. 



Pagrindiniu testavimo būdu turėtų būti greitieji antigeno testai, nes, kaip rodo praktika, jų 

rezultatų įvedimas į E. sveikatos sistemą užtrunka trumpiau (kelias valandas) nei PGR testų rezultatai. 

PGR testai atliekami laboratorijose ir jų rezultatai E. sveikatos sistemoje gali atsirasti ir po 24 val. ar 

vėliau, taigi šių testų atlikimas nėra geriausias testavimo būdas Galimybių paso atžvilgiu. 

Galimybių pasas pradeda galioti nuo ėminio paėmimo momento, t.y. nuo testo atlikimo, bet ne 

nuo testo rezultatų įvedimo į E. sveikatos sistemą. 

 

Ar Galimybių pasu galės naudotis žmonės, atlikę antikūnų testą ir taip nustačius, kad jie turi 

imunitetą? 

Šiuo metu antikūnų testo rezultatas nesuteikia galimybių naudotis Galimybių paso lengvatomis, 

tačiau tai planuojama padaryti ateityje.  

 

Kas galės naudotis Galimybių pasu? 

Galimybių pasas skirtas žmonėms, kurie pasiskiepiję nuo koronaviruso, persirgę COVID-19 arba 

gavę neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą (PGR tyrimą arba greitąjį antigeno testą). Kadangi PGR 

tyrimo rezultatų reikia laukti ilgiau, rekomenduojama testuotis greitaisiais antigenų testais. 

Pasiskiepiję nuo COVID-19 asmenys Galimybių pasą galės įgyti praėjus 1 savaitei po 

„Comirnaty“ (gamintojas „BioNTech ir Pfizer) ar „Moderna“ (gamintojas „Moderna) vakcinos 

antrosios dozės suleidimo; praėjus 4 savaitėms po „Janssen“ (gamintojas „Janssen Pharmaceutica NV“) 

vakcinos dozės suleidimo; praėjus 4 savaitėms po pirmos „Vaxzevria“ (gamintojas „AstraZeneca“) 

vakcinos dozės suleidimo, tačiau būtinas antrasis skiepas, praėjus ne ilgiau nei 12 savaičių po pirmosios 

dozės suleidimo. 

Galimybių pasą norintiems gauti persirgusiems COVID-19 žmonėms, koronaviruso diagnozė 

turės būti patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu. Nuo šio teigiamo 

tyrimo rezultato turi praeiti ne daugiau kaip 180 dienų. Rezultatas galios ne anksčiau nei asmeniui 

baigėsi paskirtos izoliacijos terminas. Jeigu žmogus persirgo COVID-19, bet nesikreipė į šeimos 

gydytoją, ir jo ligos istorijoje sirgimo faktas nėra fiksuotas, jis negalės gauti Galimybių paso . 

Asmenims iki 16 metų Galimybių paso nereikia, švelnesnėmis karantino sąlygomis jie gali 

naudotis pateikę amžių įrodantį asmens tapatybės dokumentą 

 

Kur galiu rasti savo Galimybių pasą? Kaip jį atsidaryti? 

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

koronaviruso, persirgę COVID-19 arba gavę neigiamą COVID-19 testo rezultatą. Šį kodą bus galima ir 

atsispausdinti. 

Galimybių pasas bus susietas su e-sveikata sistema. Jame bus pateikti tik tie duomenys, kurie 

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

asmens dokumentu.  

 

Kodėl Galimybių pasą reikia atnaujinti kas 7 dienas? 

Šiuo metu Galimybių paso QR kodą reikia atnaujinti kas 7 dienas. Taip yra todėl, kad žmogaus 

statusas nuolat keičiasi – spartėjant vakcinavimo tempams, iš testuojamo, jis gali tapti vakcinuotu. Taip 

pat gali nustoti galioti persirgimo laikotarpius. Tačiau besikeičiant situacijai, daugėjant paskiepytų, bus 

svarstoma tai keisti ir ilginti Galimybių paso galiojimo terminus. 

 

E. sveikatoje yra išrašai apie gautą skiepą/persirgimą, tačiau negaliu gauti savo Galimybių 

paso. Kodėl? 

Jeigu asmuo savo paciento paskyroje mato, kad yra išrašai apie persirgimą arba skiepą nuo 

COVID-19 ligos, tuomet reikėtų atkreipti dėmesį ar praėjo pakankamai laiko pagal nustatytą algoritmą, 

t.y. ar asmuo jau gali būti laikomas turintis pakankamą imunitetą ir jam gali būti leidžiamos kontaktinės 

veiklos. 

Duomenų tikslumas E. sveikatos sistemoje yra kritiškai svarbus, todėl reikėtų atkreipti dėmesį ar 

visi medicininiai įrašai yra korektiški, pavyzdžiui, diagnozėje įrašyta COVID-19 liga, tiksliai nurodytos 

vakcinos. Pastebėjus netikslumų ar kilus klausimų, patartina kreiptis į savo šeimos gydytoją.  



Jeigu vis dėlto manoma, kad visi duomenys yra užfiksuoti teisingai, tačiau Galimybių paso vis 

tiek nepavyksta gauti, galima kreiptis į Registrų centro konsultantus telefonu +370 5 236 4577 arba el. 

paštu e.sveikata@registrucentras.lt. 

 

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 180 dienų. 

 

Kur turi kreiptis užsienyje gyvenantis Lietuvos pilietis dėl testo atlikimo Galimybių pasui 

gauti? Kur atsispindės testo atsakymas? 

Lietuvos pilietis, gyvenantis užsienyje, atlikęs COVID-19 testą Lietuvoje ir gavęs neigiamą 

tyrimo rezultatą, galės jį pateikti tikrintojui atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, 

norėdamas pasinaudoti Galimybių paso teikiamomis galimybėmis. Testą bus galima atlikti savo lėšomis 

privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.  

 

 

Kaip bus tikrinamas iš užsienio atvykusio asmens sertifikato autentiškumas, jei jis nebus 

susietas su elektronine sistema Lietuvoje? 

Ar iš užsienio atvykę asmenys turi tinkamus dokumentus, kad galėtų pasinaudoti Galimybių paso 

lengvatomis ir atitinka Galimybių paso gavimo taisykles, tikrins paslaugas teikiantys asmenys. 

Tikrinant gali būti prašoma kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Svarbu pažymėti, 

kad tai yra pereinamasis laikotarpis iki kol startuos Europos Sąjungos skaitmeninis žaliasis 

pažymėjimas.  

 

Kada žmonės privalo izoliuotis? Ar izoliacijos laikotarpiu jie galės gauti Galimybių pasą? 

Didelės rizikos sąlytį turėję asmenys bei iš užsienio valstybių grįžę asmenys privalo izoliuotis, 

nepaisant gauto neigiamo SARS-CoV-2 testo rezultato, ir negali naudotis Galimybių paso teikiamais 

privalumais, kol nesibaigs privalomos izoliacijos laikotarpis. 

 

Koks izoliacijos terminas ir kokios taisyklės bei išimtys taikomos, jeigu asmuo turėjo didelės 

rizikos sąlytį su sergančiuoju COVID-19? 

Taikoma 14 dienų izoliacija nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliavimo terminas gali būti 

trumpinamas iki 10 dienų, ne anksčiau, kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir 

gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia COVID-19 ligai būdingi simptomai. Jei tyrimas 

atliktas ir gautas neigiamas rezultatas izoliacijos pradžioje (iki 7 izoliavimo dienos), asmuo neįgyja 

teisės susitrumpinti izoliacijos laikotarpį. Tai reiškia, kad asmuo turi toliau izoliuotis ir negali naudotis 

Galimybių paso teikiamais privalumais. 

Izoliacijos išimtys gali būti taikomos asmenims, kuriems 90 dienų laikotarpiu laboratoriškai 

(atlikus PGR ar antigeno testus) patvirtinta COVID-19 liga bei pagal pilną skiepijimo schemą 

paskiepytiems asmenims. Taip pat asmenims, kurie turi teigiamą anti-S, anti-S1 arba anti-RBD SARS-

CoV-2 IgG tyrimo atsakymą per pastarąsias 60 dienų. Jei šie asmenys turėjo didelės rizikos sąlytį, jie 

turi kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą el. paštu persirgau@nvsc.lt, kad izoliacija būtų 

atšaukta. 

 

Koks izoliacijos terminas ir kokios taisyklės bei išimtys taikomos, jeigu asmuo grįžo iš 

užsienio valstybės? 

Iš užsienio į Lietuvą grįžę keliautojai privalo izoliuotis 10 dienų (su galimybe trumpinti 

izoliaciją), 72 val. prieš atvykimą turi atlikti testą bei nepamiršti užpildyti informaciją Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro interneto svetainėje. Testą dėl COVID-19 privaloma turėti asmenims nuo 

16 metų amžiaus imtinai. Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi 

turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba per 

24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje. 
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Izoliacijos išimtys gali būti taikomos tam tikrų profesijų atstovams, taip pat asmenims, kuriems 

180 dienų laikotarpiu laboratoriškai (atlikus PGR ar antigeno testus) patvirtinta COVID-19 liga bei 

pagal pilną skiepijimo schemą paskiepytiems asmenims. 

 

Ką galėsiu veikti turėdamas Galimybių pasą? Ar galėsiu lankytis kavinėse, renginiuose ir 

pramogų vietose? 

Turėdamas Galimybių pasą galėsiu lankytis maitinimo įstaigų viduje bei uždarose ir atvirose 

patalpose vyksiančiuose įvairiuose daugiau kaip 150 žiūrovų turinčiuose renginiuose. Su šiuo pasu 

galėsiu lankytis restoranų, kavinių, lošimo namų ir barų viduje, išskyrus naktinius klubus.  

Turėdamas Galimybių pasą galėsiu dalyvauti uždarose patalpose iki 500 žiūrovų talpinančiuose 

renginiuose ir atvirose erdvėse vyksiančiuose iki 2 000 žiūrovų talpinančiuose renginiuose. Uždarose 

patalpose vyksiančių renginių metu organizatoriai turės užtikrinti, kad žiūrovai privalėtų užimtų ne 

daugiau kaip 75 procentus sėdimų vietų. 

Galimybių pasas leis įvairias laisvalaikio pramogas tiek lauke (pvz. plaukioti pramoginiais 

laivais), tiek viduje (pvz. žaisti biliardą ar boulingą). Galimybių pasą žmonės turės pateikti prieš 

lankydamiesi renginyje ar maitinimo įstaigoje. Saugios veiklos reikalavimai bus nustatyti operacijų 

vadovo sprendimu. 

Su Galimybių pasu taip pat darbuotojai galės grįžti į darbo vietas. Valstybės ir savivaldybių 

institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbo 

funkcijas bus galima atlikti darbo vietoje, kai jas atliks Galimybių pasą turintys asmenys.  

 

Kokiuose renginiuose galėsiu dalyvauti turėdamas Galimybių pasą? 

Turėdamas Galimybių pasą galėsiu dalyvauti didesniuose renginiuose tiek uždaroje, tiek atviroje 

erdvėje. Uždarose patalpose galėsiu žaisti biliardą, boulingą, lankytis teatruose ir kino teatruose, 

spektakliuose, koncertuose ir kt. Lauke taip pat galėsiu stebėti sporto varžybas, dalyvauti koncertuose ir 

kituose renginiuose. 

Galimybių pasą turintys žmonės galės dalyvauti uždarose patalpose vyksiančiuose iki 500 asmenų 

talpinančiuose renginiuose. Šiuose renginiuose galės būti užpildyta iki 75 procentų sėdimų vietų. 

Atviroje erdvėje, t. y. lauke vyksiančiuose renginiuose su Galimybių pasu galės lankytis iki 2 000 

asmenų. 

Neturintiems Galimybių paso galios šie ribojimai: uždaroje patalpoje – iki 150 žmonių, atviroje 

erdvėje – iki 300 žmonių. 

  

Kiek Galimybių pasą turinčių ir jo neturinčių asmenų galės dalyvauti atviroje ir uždaroje 

erdvėje vyksiančiuose renginiuose? 

Nuo gegužės 24 d. Galimybių pasą turintys žmonės galės dalyvauti uždarose patalpose 

vyksiančiuose iki 500 asmenų talpinančiuose renginiuose. Šiuose renginiuose galės būti užpildyta iki 

75 procentų sėdimų vietų. Atviroje erdvėje, t. y. lauke vyksiančiuose renginiuose su Galimybių pasu 

galės lankytis iki 2 000 asmenų. 

Neturintiems Galimybių paso galios šie ribojimai: uždaroje patalpoje – iki 150 žmonių, atviroje 

erdvėje – iki 300 žmonių. 

 

Ar galėsiu švęsti asmenines šventes? 

Su Galimybių pasu galima švęsti asmenines šventes, kuriose dalyvių skaičius nėra ribojamas, kai 

tos šventės rengiamos nuomojantis apgyvendinimo ar laisvalaikio paslaugoms teikti skirtas patalpas 

(pavyzdžiui, kaimo turizmo sodybą) arba iki 10 žmonių privačioje erdvėje. Šiose asmeninėse šventėse 

turės būti užtikrinamos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėm is 

sąlygos. 

Be Galimybių paso asmeninėse šventėse galės dalyvauti dvi šeimos arba iki 5 žmonių.  

Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad testavimo atveju galimybių pasas galioja 24 valandos nuo 

neigiamo testo rezultato. 

 

 



Kas užtikrintų, ar asmeninėje šventėje svečias turi Galimybių pasą? Kas atsakingas už svečių 

patikrinimą? 

Už tai, kad visi svečiai turi Galimybių pasą ir gali dalyvauti šventėje, atsako paslaugas 

suteikiantys asmenys: jei tai restoranas – atsako jo savininkas, jei renginys – renginio organizatorius. 

Patalpų nuomos ar subnuomos asmeninėms šventėms atveju (vestuvėms ir pan.) turėtų būti sudaryta 

nuomos sutartis, kurioje atsakomybė numatyta šventės organizatoriui. Jei nuomos sutarties nėra, už tai, 

kad visi asmenys turės Galimybių pasą bus atsakingas patalpų savininkas. Taip pat policija turės 

galimybę tikrinti, ar Galimybių pasas yra galiojantis. 

 

Ar Galimybių pasas galiotų tik Lietuvoje, ar ir kitose kaimyninėse valstybėse? 

Nuo šių metų gegužės 24 d. Galimybių pasas įsigalios Lietuvoje, bet ne kitose užsienio 

valstybėse. 

 

Ar vaikams reikia testuotis, norint gauti Galimybių pasą? 

Vaikams iki 16 metų nereikia testuotis ir turėti Galimybių paso. Jiems reikalingas tik asmens 

dokumentas. Galimybių pasas bus išduodamas asmenims nuo 16 metų. 

 

Kokiose vietose galima atlikti COVID-19 testą, kad būtų galima gauti Galimybių pasą? 

COVID-19 testą bus galima atlikti savivaldybių mobiliuosiuose punktuose arba kitose 

savivaldybių nustatytose testavimosi vietose, pvz. specialiuose punktuose ir kitur. Ten atliekamas testas 

bus nemokamas. Taip pat gyventojai galės ir savo lėšomis pasidaryti testus privačiose asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose. 

 

Ar bus ribojama, kiek vienas žmogus galėtų pasidaryti COVID-19 testų? Ar visi testai bus 

kompensuojami? 

Kol kas neplanuojama, kad bus ribojamas testų skaičius žmogui. Mobiliuose punktuose 

atliekamus tyrimus kompensuos valstybė. Už privačiose sveikatos priežiūros įstaigose atliktus tyrimus 

moka pats asmuo. 

 

Ar planuojamas ES skaitmeninis žaliasis pažymėjimas ateityje pakeis Galimybių pasą? 

Planuojama, kad ateityje Galimybių pasas bus integruotas į ES skaitmeninį žaliajį pažymėjimą, 

kurio įteisinimą visos ES mastu pasiūlė Europos Komisija. Tokiu būdu šis dokumentas galiotų visoje 

ES. 

 

Kuo skiriasi ES skaitmeninis žaliasis pažymėjimas ir Galimybių pasas? 

ES skaitmeninis žaliasis pažymėjimas yra skirtas užtikrinti saugų keliavimą tarp valstybių, o 

Galimybių pasas yra skirtas atverti veiklas valstybės viduje. 

 

Kaip bus tikrinamas Galimybių paso galiojimas? 

Galimybių pasui patikrinti ypatingos įrangos nereikės – jame esantį kodą bus galima nuskaityti 

telefonu ar planšete. Tikrinančioji pusė nuskenuos asmens pateiktą QR kodą ir ekrane matys žalią arba 

raudoną spalvą (jeigu Galimybių pasas galioja, – žalią, jeigu ne, – raudoną).  

Galimybių paso tikrinančiajai pusei ekrane rodomas toks pat GP, kaip ir jį pateikusiojo, t.y. QR 

kodas ir asmens informacija (vardas, pavardė, gimimo data). 

Prireikus žmogaus tapatybę galima patikrinti paprašius asmens dokumento.   

 

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

per e.valdžios vartus? 

Žmonės, kurie nesinaudoja įvairiomis šiuolaikinėmis technologijomis, galės atsispausdinti 

Galimybių paso popierinį variantą, kuris leis jiems dalyvauti įvairiuose renginiuose ar lankytis viešojo 

maitinimo įstaigose. Nesinaudojantys elektronine bankininkyste ar neturintys elektroninės prieigos, 

popierinį paso variantą galės gauti Registrų centro teritoriniuose padaliniuose. Jų šalyje yra 50.  

Nota bene – lietuvišką Galimybių pasą galima turėti tik tais atvejais, kai duomenys apie 

vakcinavimą, persirgimą ar testo rezultatą yra e.sveikatoje, t.y. juos suvedė Lietuvos sveikatos 

priežiūros specialistai. 



 

Ar Galimybių pasui gauti reikalingi papildomi dokumentai, pvz. E. sveikatoje esantys 

medicininiai išrašai? 

Ne, kartu su Galimybių pasu gali reikėti pateikti asmens tapatybės dokumentą, bet  jokių kitų 

papildomų dokumentų su savimi turėti nereikia. Medicininiai išrašai nėra Galimybių pasas. Galimybių 

pasas naudoja šiuose išrašuose esančius duomenis, bet tų išrašų žmonėms papildomai su savimi turėti 

nereikia. 

 

Kaip Galimybių pasą galėtų gauti Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai? 

Galimybių pasą galės gauti visi žmonės, kurie turi Lietuvoje suteiktą asmens kodą ir kurių 

duomenys (apie vakcinaciją, testavimą ir persirgimą) yra įkelti į Lietuvos sveikatos elektroninę sistemą. 

Galimybių pasas bus susietas su šia sistema, ir duomenys Galimybių pasui generuojami šios sistemos 

pagrindu. Užsieniečiai, atvykę gyventi į Lietuvą ir turintys leidimą, užsiregistravę Migracijos tarnyboje, 

gauna lietuvišką asmens kodą.  Planuojama, kad pilnai vakcinuoti užsienio piliečiai taip pat galės 

naudotis Galimybių paso veiklomis startavus Europos Sąjungos dokumentui –Žaliajam pasui. 

 

Kaip trumpam į Lietuvą atvykęs užsienietis galėtų pasinaudoti didesniu paslaugų spektru? 

Šiuo pereinamuoju laikotarpiu užsienio turistams vietoj Galimybių paso galios atspausdinti kitų 

šalių išduoti vakcinaciją liudijantys dokumentai. 

Užsieniečiai galės gauti daugiau paslaugų ir su neigiamu Lietuvoje atliktu koronaviruso testu, 

tačiau jį turės daryti savo lėšomis.  

 

Ar žmonės gali lankytis baseinuose, pirtyse ar sporto klubuose? Kokie apribojimai taikomi 

šioms vietoms? 

Nuo gegužės 24 d. baseinai, pirtys ir sporto klubai galės pasirinkti: be  apribojimų atsidaryti su 

Galimybių pasu arba be jo. Be Galimybių paso baseinuose vienu metu galės lankytis iki 50 žmonių, 

užtikrinant 20 kv. m. plotą žmogui. Pirčių paslaugos teikiamos ne daugiau kaip 2 žmonėms arba vienai 

šeimai. Sporto klubai be Galimybių paso veiks, užtikrindami 20 kv. m. plotą vienam žmogui. 

 

Ar su Galimybių pasu bus galima lankytis sporto klubuose? 

Plotas vienam lankytojui sporto klubuose nebus ribojamas, kai juose lankosi tik turintys 

Galimybių pasą.  

 

Koks bus kavinių ir barų darbo laikas? Kiek žmonių galės sėdėti prie vieno staliuko? 

Nuo gegužės 24 d. viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų darbo laikas ilgės valanda – 

iki 22 valandos, lauke prie vieno staliuko galės sėdėti nebe du, o penki asmenys. 

Į vidų bus leidžiami tik turintieji Galimybių pasą ar jaunesni nei 16 metų. Restoranų ir kavinių 

viduje prie vieno staliuko galės sėdėti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus vienos šeimos ir vieno namų 

ūkio narius. Valgyti ar gerti stovint draudžiama. Tarp skirtingų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo 

kito  turi būti nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu, o jei yra pertvaros – užtenka 1 metro atstumo. 

Visi reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms aptarnaujat asmenis su Galimybių pasu skelbiami čia. 

  

 VERSLO ATSTOVŲ DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMAI 

Ar verslui reikia papildomai ruoštis Galimybių paso atsiradimui? 

Ne, tų sričių, kuriose bus leidžiamos kontaktinės veiklos su Galimybių pasu, atstovai atskiroje 

platformoje naudodami mobiliojo įrenginio interneto naršyklę galės nuskenuoti asmens pateiktą QR 

kodą ir pamatyti ar jam kontaktinė veikla yra leistina, t.y. Galimybių galioja, ar ne (Galimybių pasas 

negalioja). Jokių papildomų registracijų ar prisijungimų turėti nereikia. 

 

Kaip bus tikrinamas Galimybių paso galiojimas? 

Galimybių paso tikrinančioji pusė turės galimybę nuskenuoti asmens pateiktą QR kodą  ir 

įsitikinti, kad jo Galimybių pasas yra galiojantis ir kontaktinės veiklos asmeniui yra leidžiamos. 

https://www.esavadai.lt/dokumentai/8775-lr-sam-sprendimas-del-viesojo-maitinimo-istaigoms-butinu-salygu-nr-v-2557-pakeitimai-nuo-2021-05-24/


Tikrinančiajai pusei ekrane rodomas toks pat GP, kaip ir jį pateikusiojo, t.y. QR kodas ir asmens 

informacija (vardas, pavardė, gimimo data). 

Tikrinančioji pusė gali: a) patikėti asmens parodytu GP ir jį įleisti b) nuskenuoti QR kodą ir 

įsitikinti, kad GP nėra suklastotas c) papildomai paprašyti asmens tapatybės dokumento, kad įsitikintų, 

jog GP pateikė tas asmuo, kuriam jis ir priklauso, o ne pvz. draugas . 

 

Kaip patikrinti iš užsienio atvykusio asmens sertifikato autentiškumą, jei jis nebus susietas su 

elektronine sistema Lietuvoje? 

Ar iš užsienio atvykę asmenys turi tinkamus dokumentus, kad galėtų pasinaudoti Galimybių paso 

lengvatomis ir atitinka Galimybių paso gavimo taisykles, tikrins paslaugas teikiantys asmenys. 

Tikrinant gali būti prašoma kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Svarbu pažymėti, 

kad tai yra pereinamasis laikotarpis iki kol startuos Europos Sąjungos skaitmeninis žaliasis 

pažymėjimas.  

 

Ar Galimybių paso tikrinimui reikalingi papildomi dokumentai, pvz. E. sveikatoje esantys 

medicininiai išrašai? 

Ne, kartu su Galimybių pasu tikrinančioji pusė gali papildomai paprašyti tik asmens tapatybės 

dokumento, kad įsitikintų, jog GP pateikė tas asmuo, kuriam jis ir priklauso, o ne pvz. draugas. 

Medicininiai išrašai nėra Galimybių pasas. Galimybių pasas naudoja šiuose išrašuose esančius 

duomenis, bet tų išrašų žmonėms papildomai su savimi turėti nereikia. 

 

Kokios veiklos leidžiamos turint Galimybių pasą? Ar bus galima lankytis kavinėse, 

renginiuose ir pramogų vietose? 

Turint Galimybių pasą bus galima lankytis restoranų, kavinių, lošimo namų ir barų viduje, 

išskyrus naktinius klubus. 

Turint Galimybių pasą galima dalyvauti uždarose patalpose iki 500 žiūrovų talpinančiuose 

renginiuose, kai užpildoma iki 75 proc. sėdimų vietų, ir atvirose erdvėse vyksiančiuose iki 2 000 

žiūrovų talpinančiuose renginiuose. Uždarose patalpose vyksiančių renginių metu organizatoriai turės 

užtikrinti, kad žiūrovai privalėtų užimtų ne daugiau kaip 75 procentus sėdimų vietų. 

Galimybių pasas leis įvairias laisvalaikio pramogose tiek lauke (pvz. plaukioti pramoginiais 

laivais), tiek viduje (pvz. žaisti biliardą ar boulingą). Galimybių pasą žmonės turės pateikti prieš 

lankydamiesi renginyje ar maitinimo įstaigoje. Saugios veiklos reikalavimai bus nustatyti operacijų 

vadovo sprendimu. 

Su Galimybių pasu taip pat darbuotojai galės grįžti į darbo vietas. Valstybės ir savivaldybių 

institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbo 

funkcijas bus galima atlikti darbo vietoje, kai jas atliks Galimybių pasą turintys asmenys.  

 

Ar su Galimybių pasu galima grįžti į kontaktinį darbą? 

Nuo gegužės 24 d. darbuotojai su Galimybių pasu galės grįžti iš nuotolino darbo į darbo vietas 

tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Darbdaviai turės galimybę patikrinti Galimybių paso 

galiojimą. 

 

Ar Galimybių pasas reikalingas tik renginio dalyviams, ar ir renginio organizatoriams? Kaip 

Galimybių pasas įtakos renginio dalyvių skaičių? 

Renginio organizatoriai galės rinktis, ar organizuoti renginį, kuriame viduje dalyvaus iki 150, o 

atviroje erdvėje iki 300 žmonių be Galimybių paso, arba viduje galės dalyvauti iki 500 žmonių 

(užpildant iki 75 proc. sėdimų vietų), o atviroje erdvėje iki 2 000 dalyvių su Galimybių pasu. Renginiai 

kuriuose dalyvautų žmonės be Galimybių paso kartu su Galimybių pasą turinčiais negalės būti 

organizuojami. 

Jeigu uždarose patalpose vyksiančiame renginyje dalyvaus tik atlikėjai, aukšto meistriškumo 

sporto varžybose – sportininkai, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistai, aukšto 

meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriai, teisėjai, antidopingo pareigūnai, organizatoriai ir 

aptarnaujantis personalas – Galimybių paso jie gali ir neturėti. 

 



Kiek Galimybių pasą turinčių ir jo neturinčių asmenų galės dalyvauti atviroje ir uždaroje 

erdvėje vyksiančiuose renginiuose? 

Nuo gegužės 24 d. Galimybių pasą turintys žmonės galės dalyvauti uždarose patalpose 

vyksiančiuose iki 500 asmenų talpinančiuose renginiuose. Šiuose renginiuose galės būti užpildyta iki 

75 procentų sėdimų vietų. Atviroje erdvėje, t. y. lauke vyksiančiuose renginiuose  su Galimybių pasu 

galės lankytis iki 2 000 asmenų. Neturintiems Galimybių paso galios šie ribojimai: uždaroje patalpoje – 

iki 150 žmonių, atviroje erdvėje – iki 300 žmonių. 

Svarbu: Su Galimybių pasu organizuojamiems tiek lauko, tiek vidaus renginiams  Galimybių paso 

nereikia atlikėjams, sportininkams, renginio organizatoriams ir aptarnaujančiam personalui. Ir jie į 

renginio dalyvių skaičių neįtraukiami. 

 

Kas užtikrintų, ar asmeninėje šventėje svečias turi Galimybių pasą? Kas atsakingas už svečių 

patikrinimą? 

Už tai, kad visi svečiai turi Galimybių pasą ir gali dalyvauti šventėje, atsako paslaugas  

suteikiantys asmenys: jei tai restoranas – atsako jo savininkas, jei renginys – renginio organizatorius. 

Patalpų nuomos ar subnuomos asmeninėms šventėms atveju (vestuvėms ir pan.) turėtų būti sudaryta 

nuomos sutartis, kurioje atsakomybė numatyta šventės organizatoriui. Jei nuomos sutarties nėra, už tai, 

kad visi asmenys turės Galimybių pasą, bus atsakingas patalpų savininkas.Taip pat policija turės 

galimybę tikrinti, ar galimybių pasas yra galiojantis. 

 

Ar planuojamas ES skaitmeninis žaliasis pažymėjimas ateityje pakeis Galimybių pasą? 

Planuojama, kad ateityje Galimybių pasas bus integruotas į ES skaitmeninį žaliajį pažymėjimą, 

kurio įteisinimą visos ES mastu pasiūlė Europos Komisija. Tokiu būdu šis dokumentas galiotų visoje 

ES. 

 

Kuo skiriasi ES skaitmeninis žaliasis pažymėjimas ir Galimybių pasas? 

ES skaitmeninis žaliasis pažymėjimas yra skirtas užtikrinti saugų keliavimą tarp valstybių, o 

Galimybių pasas yra skirtas atverti veiklas valstybės viduje. 

 

Kaip veiks sporto klubai su Galimybių pasu? 

Patys sporto klubai  turi pasirinkti vieną iš labiau jiems tinkamų alternatyvų: ar ir toliau teikti 

paslaugas  su apribojimais, ar be apribojimų aptarnauti tik Galimybių pasą turinčius klientus. 

Pavyzdžiui, vieni sporto klubai gali ir toliau priimti lankytojus be Galimybių paso, užtikrinant 20 m2 

paslaugos teikimo plotą vienam asmeniui, o kiti sporto klubai gali rinktis galimybę aptarnauti tik 

Galimybių pasą turinčius asmenis, neribojant jų skaičiaus.   

 

Ar žmonės gali lankytis baseinuose, pirtyse ar sporto klubuose? Kokie apribojimai taikomi 

šioms vietoms? 

Nuo gegužės 24 d. baseinai, pirtys ir sporto klubai galės pasirinkti: be apribojimų atsidaryti su 

Galimybių pasu arba be jo. Be Galimybių paso baseinuose vienu metu galės lankytis iki 50 žmonių, 

užtikrinant 20 kv. m. plotą žmogui. Pirčių paslaugos teikiamos ne daugiau kaip 2 žmonėms arba vienai 

šeimai. Sporto klubai be Galimybių paso veiks, užtikrindami 20 kv. m. plotą vienam žmogui. 

 

Koks bus kavinių ir barų darbo laikas? Kie žmonių galės sėdėti prie vieno staliuko? 

Nuo gegužės 24 d. viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų darbo laikas ilgės valanda – 

iki 22 valandos, prie vieno staliuko galės sėdėti nebe du, o penki asmenys. Šie švelninimai ir toliau 

negalios naktiniams klubams. Teikti maitinimo paslaugas leista ir viešbučiuose. 

Į maitinimo įstaigų vidų bus leidžiami visi turintieji Galimybių pasą ar jaunesni nei 16 metų.  
 
 
 
 



 

 INSTRUKCIJA, KAIP GAUTI GALIMYBIŲ PASĄ 
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 GALIMYBIŲ PASO PRIVATUMO POLITIKA 

 Privatumo politikoje nurodoma, kokie ir kokiam tikslui renkami duomenys, Jums naudojantis 

interneto svetaine www.gpasas.lt, iš kurios Jūs buvote nukreipti į www.gp.esveikata.lt (toliau – portalas), 

siekiant suformuoti ir išduoti galimybių pasą, taip pat informuojama apie Jūsų teises pagal Lietuvos 

Respublikoje galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus.  

1. Asmens duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – 

SAM), kodas 188603472, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 268 5110, faks. (8 5) 266 

1402, el. p. ministerija@sam.lt. Su SAM duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu: Vilniaus 

g. 33, LT-01506, Vilnius, Lietuva (laišką adresuokite SAM duomenų apsaugos pareigūnui) arba el. paštu 

duomenu.apsauga@sam.lt.   

2. Asmens duomenų tvarkytoja – valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras), 

kodas 124110246, Lvovo g. 25-101, LT-09320, Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 268 8262, el. p. 

info@registrucentras.lt. Su Registrų centro duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu Lvovo g. 

25-101, LT- 09320, Vilnius, Lietuva (laišką adresuokite RC duomenų apsaugos pareigūnui) arba el. paštu 

duomenusauga@registrucentras.lt.   

3. Duomenų subjektai – asmenys, kurių duomenys tvarkomi Elektroninės sveikatos paslaugų ir 

bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), siekiantys pasinaudoti 

teise į švelnesnes karantino režimo priemones.  

4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.  

Jūsų asmens duomenys ESPBI IS tvarkomi vykdant duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę ir 

dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių, įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

profilaktikos ir kontrolės priemones, vadovaujantis:  

4.1. BDAR1 6 straipsnio 1 dalies c punktu ir 9 straipsnio 2 dalies g punktu;  

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“2 (toliau – Nutarimas);  

4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į 

švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“3.  

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai.  

Jūsų asmens duomenys (įskaitant sveikatos duomenis) yra tvarkomi siekiant nustatyti asmens 

priklausymą bent vienam iš Nutarimo 22 punkte nustatytų kriterijų, sudarant galimybę šiems asmenims 

Nutarime nurodytais atvejais naudotis teise į švelnesnes karantino režimo priemones ir įgyvendinant 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones.    

6. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos.   

6.1. Galimybių pasui suformuoti tvarkomi šie specialių kategorijų asmens duomenys: diagnozė apie 

persirgtą COVID–19 ligą; įrašai apie tyrimus: atliktas COVID–19 tyrimas (SARS–CoV–2 PGR tyrimas 

ar antigeno testas); tyrimo arba testo rezultatas (teigiamas, neigiamas); ėminio paėmimo data ir valanda; 

duomenys apie vakcinaciją: vakcinos pavadinimas („Comirnaty“; „COVID–19 Vaccine Moderna“; 

„COVID–19 Vaccine Janssen“; „Vaxzevria“), vakcinacijos data; vakcinos dozė pagal skiepijimo schemą 

(pirma, antra).  

6.2. Galimybių pasui išduoti tvarkomi (vizualiai parodomi įrenginyje): 1) bendrieji duomenys – 

Jūsų vardas, pavardė bei gimimo metai; 2) galimybių paso specialieji duomenys – galimybių paso 

galiojimo pradžios ir pabaigos datų (metai, mėnuo, diena) ir laiko (valandos, minutės), QR kodas, 

kuriame yra užkoduoti Jūsų bendrieji duomenys ir galimybių paso galiojimo pradžios ir pabaigos datų 

(metai, mėnuo, diena) ir laiko (valandos, minutės) informacija, arba informacija, kad kontaktinės veiklos 

limituotos.   

___________________________                                                           
1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva  

95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  
2 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr  
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9cc27380a2bd11ebb9bbd96a0c51af2c  
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6.3. Galimybių pasui patikrinti tvarkomi duomenys: QR kodas, kuriame yra užkoduoti Jūsų 

bendrieji duomenys ir galimybių paso galiojimo pradžios ir pabaigos datų (metai, mėnuo, diena) ir laiko 

(valandos, minutės) informacija.  

7. Duomenų saugojimo terminas.  

7.1. Galimybių pasui suformuoti paruošti ir atrinkti ESPBI IS duomenys saugomi iki kol galioja 

Nutarimo 22 punkte nustatyti kriterijai, kurių pagrindu atrenkami duomenys galimybių pasui suformuoti.  

7.2. Galimybių pasui išduoti duomenys saugomi iki atsijungimo nuo portalo momento. Jeigu Jūs 

savo įrenginyje išsaugote galimybių paso duomenis PDF formatu, jis bus saugomas iki kol Jūs pats (-i) jį 

sunaikinsite.   

7.3. Galimybių pasui patikrinti duomenys saugomi iki atsijungimo nuo portalo momento.  

8. Duomenų teikimas.  

8.1. Jūs pats galite pateikti galimybių pasą  karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę 

atliekančiam pareigūnui ar paslaugų teikėjui bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie priima 

sprendimus dėl švelnesnių karantino priemonių taikymo Nutarimo 2.2 papunktyje nurodytais atvejais.  

8.2. Duomenų valdytojas gali perduoti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šios politikos 6.1 

papunktyje, pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos, siekiant nustatyti asmens atitiktį Nutarimo 22 punkte nurodytiems kriterijams, 

sudarant galimybę šiems asmenims Nutarime nurodytais atvejais naudotis teise į švelnesnes karantino 

režimo priemones ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės 

priemones.  

8.3. Duomenys gali būti teikiami karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę atliekančiam 

pareigūnui ar paslaugų teikėjui bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie priima sprendimus 

dėl švelnesnių karantino priemonių taikymo Nutarimo 2.2 papunktyje nurodytais atvejais;  

8.4. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmens be Jūsų sutikimo galimybių paso duomenys gali būti 

teikiami tik jei tokia teisė yra numatyta šių asmenų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

8.5. Duomenys į trečiąsias valstybes neteikiami.  

9. Jūsų teisės.   

Naudodamiesi galimybių pasu, Jūs turite šias teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu:  

BDAR 15, 16, 18 ir 22 straipsniuose nustatytas teises: teisę susipažinti su duomenimis, reikalauti 

ištaisyti netikslius duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymą ir reikalauti, kad Jums nebūtų 

taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės 

pasekmės arba kuris Jums panašiu būdu daro didelį poveikį, kai asmens duomenys naudojami siekiant 

įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, siekiant išanalizuoti ar numatyti 

aspektus, susijusius su to fizinio asmens sveikatos būkle.  

Šias teises SAM vardu, vadovaudamasis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninėje 

sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašu,1 

įgyvendina Registrų centras.   

Teisę reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant 

profiliavimą, grindžiamas sprendimas, galite įgyvendinti šiais būdais:  

• jeigu Jūs atitinkate bent vieną 10 punkte nurodytą kriterijų, tačiau negalite gauti galimybių paso 

(t. y. galimybių pasas nesugeneruojamas arba pateikiama informacija, kad Jums kontaktinės 

veiklos yra limituojamos), pateikite prašymą Registrų centrui 2 punkte nurodytais kontaktais;  

• jeigu Jūsų galimybių pasui formuoti reikalingi duomenys (nurodyti 6.1 papunktyje), įrašyti 

ESPBI IS, yra netikslūs arba jų nėra, kreipkitės į įstaigą, kuri šiuos duomenis privalo pateikti į 

ESPBI IS.    

 Klausimais, susijusiais su asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal 

BDAR, galite kreiptis į SAM arba Registrų centro duomenų apsaugos pareigūną ir užduoti jam savo 

klausimus (BDAR 38(4) straipsnis);   

Manydami, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra pažeistos, turite teisę 

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.   

10. Automatizuotas sprendimų priėmimas.  

Galimybių pasas suformuojamas ir išduodamas automatiškai pagal ESPBI IS įrašytus duomenis, jei 

asmenys atitinka bent vieną iš šių kriterijų (Nuostatų 22 papunktis):  

                                                           
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7960af1804a11e89188e16a6495e98c/asr  



„22.1. yra pasiskiepiję Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) vakcina:  

22.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos 

antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;  

22.1.2. praėjus 4 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;  

22.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 12 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės 

suleidimo;  

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

22.2. 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 180 dienų (bet ne anksčiau nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);  

22.3. ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, atlikus 

COVID-19 tyrimą (SARS-CoV-2 PGR tyrimą ar antigeno testą), turi gautą neigiamą atsakymą.“  

Galimybių pasą Jūs galite gauti į telefoną ar kompiuterį ar atsisiųsti PDF versiją prisijungę adresu 

https://gpasas.lt/. Norėdami gauti galimybių pasą turite save autentifikuoti, t. y. prisijungti per 

Elektroninius valdžios vartus naudodami mobilųjį parašą ar elektroninę bankininkystę. Autentifikavimo 

metu iš www.gpasas.lt puslapio yra „kreipiamasi“ į saityno tarnybą (vadinamąjį Web servisą (WS)), kuri 

turi jungtį su jau suformuotais ir išrinktais iš ESPBI IS duomenimis apie asmens paskiepijimo, persirgimo 

ar tyrimo faktą. Pagal asmens kodą (gautą autentifikavus asmenį per Elektroninius valdžios vartus) 

vykdoma paieška suformuotų duomenų rinkinyje ir pateikiamas atsakymas į Jūsų įrenginį. Jei Jūs 

atitinkate pirmiau aprašytus kriterijus, gaunate pranešimą, kad galite vykdyti kontaktines veiklas, ir 

gaunate QR kodą. Šią informaciją PDF formatu galite atsisiųsti į savo įrenginį ir ją išsaugoti. Jei Jūs 

neatitinkate pirmiau išvardytų kriterijų, savo įrenginyje gausite pranešimą, kad negalite atlikti kontaktinių 

veiklų. Jokia informacija nėra saugoma Jūsų įrenginyje, išskyrus tą, kurią išsaugojote Jūs pats (-i) PDF 

formatu. Šią informaciją Jūs galite ištrinti pats (-i).   

Karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę atliekantis pareigūnas, paslaugų teikėjas ar kitas 

fizinis ar juridinis asmuo, kuris priima sprendimus dėl švelnesnių karantino priemonių taikymo Nutarimo 

2.2 papunktyje nurodytais atvejais (toliau – vartotojas), norintis patikrinti, ar Jūsų turimas galimybių 

pasas yra galiojantis, tai gali atlikti interneto svetainėje www.tikrink.esveikata.lt. Atidarius šį interneto 

puslapį įrenginyje gaunamas viešas raktas, kuriuo galima nuskaityti QR kodą (viešas raktas nėra 

saugomas įrenginyje, jis lieka puslapyje). QR kodo informacija nėra išsaugoma vartotojo įrenginyje.   
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