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LOŠIMO PRISKYRIMO LOŠIMŲ RŪŠIAI KRITERIJŲ APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lošimo priskyrimo lošimų rūšiai kriterijų aprašas nustato kriterijus, kuriais remiantis
Valstybinė lošimų prieţiūros komisija (toliau – Prieţiūros komisija) svarsto klausimą dėl lošimo
priskyrimo Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau - ALĮ) (Ţin., 2001, Nr. 43-1495) 3
straipsnyje nurodytoms lošimų rūšims (toliau – kriterijai) ir esmines kriterijų taikymo taisykles.
2. Prieţiūros komisija, vadovaudamasi ALĮ 29 straipsnio 9 punktu, turi teisę nustatyti, kokiai
lošimų rūšiai priskirti lošimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai lošimų rūšiai nustatytų poţymių arba
atitinka kelioms lošimų rūšims nustatytus poţymius.
3. Klausimą dėl lošimo priskyrimo konkrečiai lošimų rūšiai gali inicijuoti:
3.1. bendrovės, turinčios licenciją organizuoti azartinius lošimus;
3.2. lošime naudotinos lošimo įrangos gamintojas ar jo įgaliotas atstovas;
3.3. Prieţiūros komisija.
4. Prieţiūros komisija svarsto šio aprašo 3.1. ar 3.2. punktuose nurodytų asmenų prašymą
nustatyti, kokiai lošimų rūšiai priskirti lošimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai lošimų rūšiai
nustatytų poţymių arba atitinka kelioms lošimų rūšims nustatytus poţymius, jeigu asmenys su tokiu
prašymu pateikia:
4.1. išsamų lošimo aprašymą, apimant laimėjimų sudarymo bei išmokėjimo taisykles;
4.2. naudotinos lošimo įrangos aprašymą su nuotraukomis;
4.3. sąrašą Europos sąjungos valstybių, kuriose toks lošimas yra įteisintas (kai tai yra ţinoma).
4.4. Prieţiūros komisija turi teisę reikalauti papildomų dokumentų ir informacijos, kurios
reikia nustatyti, kokiai lošimų rūšiai priskirti lošimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai lošimų rūšiai
nustatytų poţymių arba atitinka kelioms lošimų rūšims nustatytus poţymius.
5. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka ALĮ ir poįstatyminiuose teisės aktuose
naudojamas sąvokas.
II. KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMAS
6. Lošimas gali būti priskirtas konkrečiai lošimų rūšiai tik tuo atveju, jeigu:
6.1. lošimas visiškai tenkina ALĮ 2 straipsnio 1 dalyje apibrėţtą azartinio lošimo sąvoką;
6.2. toks lošimo priskyrimas papildo (ar patikslina) ALĮ nustatytus lošimų rūšies poţymius,
tačiau iš esmės nesukuria naujos lošimų rūšies.
7. Nustatomi tokie lošimo priskyrimo lošimų rūšiai vertinimo kriterijai:
7.1. specifiškumo – kriterijus, apibūdinantis lošimo išskirtinumą. Lošimas gali būti priskirtas
konkrečiai lošimų rūšiai, jei analogiškas (tapatus) lošimas nėra priskirtas kitai lošimų rūšiai.
7.2. charakteringumo kriterijus, kurie skirstomi į:
7.2.1. lošimo pobūdţio – kriterijus, apibūdinantis lošimo organizavimo principus ir taisykles.
Lošimas gali būti priskirtas konkrečiai lošimų rūšiai, kai pagal organizavimo pobūdį turi esminius tos
lošimų rūšies poţymius;
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7.2.2. įrangos – kriterijus, apibūdinantis lošimui organizuoti naudojamą įrangą. Lošimas gali
būti priskirtas konkrečiai lošimų rūšiai, kai lošimui organizuoti naudojama įranga yra tapati
(analogiško veikimo principo) tos rūšies lošimų organizavimo įrangai;
7.2.3. tipiškumo – kriterijus, apibūdinantis lošimo priskyrimą kitose Europos Sąjungos
valstybėse. Lošimas gali būti priskirtas konkrečiai lošimų rūšiai, kai toks lošimas kitose Europos
sąjungos šalyse yra priskiriamas tokiai lošimų rūšiai;
7.3. kontrolės – kokybinis kriterijus, apibūdinantis lošimo kontrolės galimybę. Lošimas gali
būti priskirtas konkrečiai lošimų rūšiai, jei toks lošimo priskyrimas uţtikrina pakankamą lošimo
organizavimo kontrolės galimybę.
7.4. ekonominės naudos – kiekybinis kriterijus, kuriuo apibūdinama lošimo organizavimo
mokestinė suma. Kai lošimas, įvertinus minėtus kriterijus, lygiaverčiai gali būti priskirtas kelioms
lošimų rūšims, lošimas priskiriamas tokiai lošimų rūšiai, kur jo apmokestinimas būtų naudingesnis
Valstybiniu poţiūriu.
8. Lošimo priskyrimo konkrečiai lošimų rūšiai vertinimas atliekamas tokia seka:
8.1. įvertinamas lošimo specifiškumo kriterijus, aprašytas šio aprašo 7.1 punkte. Jei tapatus
lošimas yra priskirtas kuriai nors lošimų rūšiai, vertinamas lošimas, taip pat, priskiriamas tai lošimų
rūšiai;
8.2. vertinant lošimo charakteringumo kriterijus, aprašytus šio aprašo 7.2. punkte, iš ALĮ 3
straipsnyje nurodytų lošimų rūšių išrenkama viena ar kelios lošimų rūšys giminingos vertinamajam
lošimui;
8.3. sistemiškai vertinant kontrolės ir ekonominės naudos kriterijus, aprašytus šio aprašo 7.3. –
7.4. punktuose, ir šio aprašo 8.2. punkte nurodytas lošimų rūšis, nustatoma ar lošimas yra priskirtinas
konkrečiai lošimų rūšiai ir jei taip, kokiai lošimų rūšiai lošimas gali būti priskirtas.
9. Prieţiūros komisija gali atsisakyti nustatyti kokiai lošimų rūšiai priskirti lošimą jei:
9.1. šio aprašo 3.1. ar 3.2. punktuose nurodyti asmenys neįvykdo arba netinkamai įvykdo šio
aprašo 4 punkto reikalavimus;
9.2. lošimas netenkina šio aprašo 6 punkte nurodytų sąlygų;
9.3. įvertinus šiame apraše nustatytus kriterijus, nustatoma, kad lošimas nepriskirtinas jokiai
lošimų rūšiai.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Kiekvienas lošimo priskyrimo lošimų rūšiai atvejis turi būti vertinamas individualiai,
atsiţvelgiant į šiame apraše nustatytus kriterijus.
_________________
.

