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Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure  (toliau 

– Biuras) paslaugos asmenims tiesioginio kontakto būdu bus teikiamos pagal įstaigos direktoriaus 

patvirtintą paslaugų, kurios teikiamos kontaktiniu būdu, sąrašą (žr. žemiau). Paslaugos, kurioms gauti 

bus reikalingas Galimybių pasas arba kitas teisės aktų nustatytas dokumentas, patvirtinantis, kad 

asmuo pasitikrino, ar neserga Covid-19 liga, arba kad asmuo yra paskiepytas vakcina, arba kad asmuo 

yra persirgęs šia užkrečiamąja liga (Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021-04-21 sprendimas Nr. V-891 „Dėl 

asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ (2021-09-13 redakcija)). Asmuo, atvykęs į įstaigą ar kitą 

vietą, kurioje bus teikiama Biuro paslauga, jį priimančiam Biuro specialistui turi pateikti vieną iš 

nurodytų dokumentų (popierinį variantą ar mobiliąją versiją). 

Paslaugos, kurioms nebus prašoma pateikti Galimybių paso ar kito atitinkamo dokumento, 

bus teikiamos pagal nustatytas epidemiologinės saugos priemones (kaukių dėvėjimas, atstumų 

laikymasis, srautų valdymas ir kt. – privaloma). 

 

 

  



Paslaugų teikimas Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure nuo 2021-09-13 

Eil. 

Nr. 

Paslauga/programa Teikimo būdas Reikalavimas dėl 
galimybių paso 

Pastabos  

1 Ankstyvosios intervencijos, 

skirtos nereguliariai 

vartojantiems 

psichoaktyviąsias medžiagas 
ar eksperimentuojantiems 

jomis jaunuoliams, programa  

Kontaktiniu 

būdu 

Iki 18 metų be 
galimybių pasų 

nuo 18 iki 29 metų 
su galimybių pasais 

 

2 Priklausomybių konsultantų 
paslaugos 

Kontaktiniu 

būdu 

Be galimybių pasų  

3 Psichikos sveikatos 

kompetencijų didinimas 
įmonių darbuotojams 

Kontaktiniu 

būdu 

Tik įmonėse kuriose 
visi darbuotojai 

profilaktiškai 
reguliariai 

testuojami 

Arba su galimybių 
pasu  

4 Mokyklų bendruomenės 
gebėjimų psichikos sveikatos 
srityje stiprinimas - mokymų / 
supervizijų organizavimas 
mokyklos bendruomenių 
komandoms 

Kontaktiniu 

būdu 

Mokyklose, kuriose 

visi darbuotojai 

profilaktiškai 
reguliariai 

testuojami 

Arba su galimybių 
pasu 

5 Bazinių savižudybių 
prevencijos mokymų 

Kontaktiniu 

būdu 

Su galimybių pasais 
arba be, 

organizuojant 

grupei, kurių 
darbuotojai 

profilaktiškai 
reguliariai testuojasi 

darbovietėje 
organizuotiems 

kolektyvams  

 

6 Psichologų konsultacijos Kontaktiniu 

būdu 

visi  

7 Psichologinės gerovės ir 
psichikos sveikatos stiprinimo 

užsiėmimų vykdymas 

Kontaktiniu 

būdu 

Formuojamos 

atskiros grupės su 
galimybių pasais ir 
be 

Be GP, jei 

organizuojami 

uždarai grupei 
kolektyvo, kuris 

privalo profilaktiškai 
testuotis reguliariai 

8 Gyventojų sveikos mitybos 
įgūdžių formavimas, daržovių 
vartojimo skatinimo 

užsiėmimai 

Kontaktiniu ir 

nuotoliniu 

būdu 

Su galimybių pasais, 
jei organizuojami 

atviri užsiėmimai 
Be, jei 

organizuojami 

uždarai grupei 
kolektyvo, kuris 

privalo profilaktiškai 
testuotis reguliariai 

 

9 Visuomenės sveikatos 
specialisto konsultacija 

Kontaktiniu 

būdu 

visi  

10 Visuomenės sveikatos 
specialisto vykdomi matavimai 

Kontaktiniu 

būdu 

visi  



11 Jaunimui palankių sveikatos 
priežiūros paslaugų 
koordinatoriaus konsultacija 

Kontaktiniu 

būdu 

visi  

12 Sveikatos stiprinimo 

užsiėmimai jaunimui iki 18 
metų  

Kontaktiniu 

būdu 

visi  

13 Sveikatos stiprinimo 

užsiėmimai jaunimui nuo 19 
iki 29 metų  

Kontaktiniu 

būdu 

Su galimybių pasais  

14 Gyventojų  fizinio aktyvumo 
skatinimo užsiėmimai viduje 

Kontaktiniu 

būdu 

Su galimybių pasais  

15 Gyventojų fizinio aktyvumo 
skatinimo užsiėmimai lauke, 
renginiai 

Kontaktiniu 

būdu 

visi  

16 Širdies ir kraujagyslių ligų ir 
cukrinio diabeto rizikos grupių 
asmenų sveikatos stiprinimas 
ir šių ligų prevencija 

Kontaktiniu 

būdu 

Formuojamos 

atskiros grupės su 
galimybių pasais ir 
be 

 

17 Visuomenės sveikatos 
priežiūros paslaugos 
mokykloje 

Kontaktiniu 

būdu 

visi  

     

 

 


