Ūkio subjektų, organizuojančių
azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias
loterijas ir žaidimus žaidimo automatais
patikrinimo taisyklių
5 priedas
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
ŽAIDIMO AUTOMATŲ KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
________________
(data, numeris)
________________
(miestas)
1. Bendrieji duomenys (pildo patikrinimą atliekantys asmenys):
1.1. Patikrinimo vieta: _______________________________________________
1.2. Patikrinimo data ir laikas: ________________________________________
1.3. Patikrinimą atliekantys asmenys: __________________________________
1.4. Patikrinimo pagrindas: ___________________________________________
1.5.
Ūkio
subjekto
pavadinimas/vardas,
pavardė:
_______________________________________________________________________
1.6.
Ūkio
subjektą
patikrinime
atstovaujantys
asmenys:
_______________________________________________________________________
1.7. Eksploatuojamų žadimo automatų sąrašas: ___________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Kontroliniai klausimai:
2.1. Ar žaidžiant kiekvienu žaidimo
automatu yra išmokami piniginiai laimėjimai ar
daiktiniai prizai keičiami į pinigus?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.2. Ar kiekvienas žaidimo automatas
įrašytas į žaidimo automatų sąrašą?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.3. Ar kiekvienas žaidimo automatas
paženklintas specialiuoju žaidimo automato
ženklu?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.4. Ar kiekvienas žaidimo automato
mechaninis skaitiklis yra užplombuotas arba
elektroniniai skaitikliai specialiu slaptažodžiu ar
kitu būdu yra apsaugoti nuo juose esančios
informacijos pakeitimo?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.5. Ar kiekvienas žaidimo automatas
savo išore arba funkcijomis, įdiegtomis
programomis arba žaidimais neimituoja azartinių
lošimų (lošimus lošimo automatais, bingą, stalo
lošimus: ruletę, kortų arba kauliukų lošimus,
lažybas, totalizatorių), įskaitant ir nuotolinius
lošimus?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.6. Ar kiekvienas žaidimo automatas
tiesiogiai neskatina arba nepropaguoja karo,
žiauraus elgesio, smurto, pornografijos ar kitaip
nekenkia asmenų dvasiniam ir doroviniam
vystymuisi?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.7. Ar kiekvienas žaidimo automatas
yra nedraudžiamose vietose organizuoti žaidimus
žaidimo automatais (ikimokyklinio ugdymo
mokyklose; bendrojo ugdymo mokyklose;
profesinio mokymo įstaigose; aukštosiose
mokyklose; neformaliojo vaikų švietimo
mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio
ugdymo mokyklose; neformaliojo suaugusiųjų
švietimo mokyklose; sveikatos priežiūros
įstaigose; valstybės ir savivaldybių institucijose
bei įstaigose.)?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.8. Ar žaidimų žaidimo automatais
organizavimo
vietoje
žaidimų
žaidimo
automatais organizatorius viešai skelbia žaidimų
žaidimo automatais taisykles ir instrukcijas?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.9. Ar kiekvienas žaidimo automatas
turi specialią talpyklą pinigams arba žaidimo
žetonams už suteiktas žaidimo galimybes kaupti,
kurią galima atidaryti tik specialiu raktu?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.10. Ar kiekvienas žaidimo automatas
atitinka elektromagnetinio suderinamumo ir
elektrotechninių gaminių saugos reikalavimus?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

Pastabos (pildo patikrinimą atliekantys asmenys): _______________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Pastabos (pildo ūkio subjektą atstovaujantis asmuo): _____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Patikrino:

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su klausimynu susipažinau:

(pareigos)

