PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-22
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ
2015 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PLANAS
Eilės
Nr.

Priemonės aprašymas

Skyrius, atsakingas už
priemonės įgyvendinimą

Terminas

1.

Užtikrinti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 3, 4, 8,
10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo
81, 101, 102, 103 straipsniais ir antruoju1 skirsniu įstatymą (toliau – Įstatymas)
įgyvendinančių teisės aktų parengimą:

Iki 2015-12-31

1.1.

Parengti Reikalavimų lošimo įrenginiams ir lošimo stalams, patvirtintų Lošimų
priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
Priežiūros tarnyba) direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. DI-31 „Dėl
Reikalavimų lošimo įrenginiams ir lošimo stalams patvirtinimo“, pakeitimo
projektą;

Iki 2015-12-31

1.2.

1.3.

Teisėkūros, personalo ir
bendrųjų reikalų skyrius,
Lošimo įrenginių tipų
tvirtinimo ir registro
Parengti Lošimų įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašo,
skyrius,
patvirtinto Priežiūros tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. DIKontrolės skyrius,
30 „Dėl Lošimų įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašo Licencijų ir leidimų skyrius
patvirtinimo“, pakeitimo projektą;
Parengti Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių tikrinimo taisyklių,
patvirtintų Priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.
DI-530 „Dėl Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių tikrinimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą;

Iki 2015-12-31

Iki 2015-12-31

2

1.4.

Parengti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatyto dydžio
minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams,
investavimo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, laikymo
banko sąskaitose, bendrovės kasoje ir (arba) tam skirtose lošimo automatų
talpose tvarkos aprašo, patvirtinto Priežiūros tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo
12 d. įsakymu Nr. DI-2 „Dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme
nustatyto dydžio minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų
išmokėjimams, investavimo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius
popierius, laikymo banko sąskaitose, bendrovės kasoje ir (arba) tam skirtose
lošimo automatų talpose tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo projektą;

Iki 2015-12-31

1.5.

Parengti Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų
pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Priežiūros tarnybos direktoriaus 2012 m.
kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-4 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių
ataskaitų sudėtis ir jų pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
projektą;

Iki 2015-12-31

1.6.

Parengti įspėjamųjų užrašų turinio, formos ir pateikimo lošimų organizavimo
vietose ir lošimų organizatorių interneto svetainėse taisyklių projektą;

Iki 2015-12-31

1.7.

Parengti ir patvirtinti Nuotolinio lošimo sutarties formą;

Iki 2015-12-31

1.8.

Parengti Prisijungimo nuotoliniu būdu patikrinti nuotolinio lošimo įrenginį ir
įrangą, naudojamą nuotoliniams lošimams organizuoti, ir juose saugomą
informaciją tvarkos projektą.

Iki 2015-12-31

1.9.

Užtikrinti kitų, įstatymą įgyvendinančių teisės aktų, parengimą.

Iki 2015-12-31

2.

Vykdyti Valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo planą:

Teisėkūros, personalo ir
bendrųjų reikalų skyrius,
Kontrolės skyrius

Iki 2015-12-31

3

2.1.

Parengti ir patvirtinti taisykles, reglamentuojančias didžiųjų loterijų laimėjimų
fondų kontrolės priemones, užtikrinančias, kad loterijų organizatoriai sudarytų
loterijų taisyklėse nustatyto dydžio laimėjimų fondus;

Iki 2015-12-31

2.2.

Papildyti Priežiūros tarnybos prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir
valdymo metodiką, patvirtintą Priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. birželio
14 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir
valdymo metodikos patvirtinimo“, nuostatomis, reglamentuojančiomis pareigą
planuojant tikrinimus atsižvelgti į neplaninių tikrinimų metu nustatytų pažeidimų
pobūdį.

Iki 2015-12-31

2.3.

Parengti ir patvirtinti taisykles, reglamentuojančias labdaros arba paramos
skyrimo pagal Lietuvos Respublikos loterijų įstatymą kontrolės priemones,
užtikrinančias, kad loterijų organizatorių labdara arba parama būtų nustatyto
dydžio ir skiriama laiku, papildant atitinkamomis nuostatomis Lošimus
organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėtį ir jų pateikimo Priežiūros
tarnybai tvarkos aprašą, patvirtintą Priežiūros tarnybos direktoriaus 2012 m.
kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-4 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių
ataskaitų sudėtis ir jų pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Iki 2015-12-31

3.

Pabaigti UAB „Top Sport“ planinį tikrinimą, pradėtą 2015 m. I pusmetį.

Lošimo įrenginių tipų
tvirtinimo ir registro
skyrius,
Kontrolės skyrius

Iki 2015-07-20

4.

Atlikti UAB „Lošimų strateginė grupė“ planinį tikrinimą.

Lošimo įrenginių tipų
tvirtinimo ir registro
skyrius,
Kontrolės skyrius

Iki 2015-12-31
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5.

Atlikti UAB „Orakulas“ planinį tikrinimą.

6.

Parengti siūlymus dėl Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti,
lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir loterijų taisyklėms suderinti,
pateikimo rekomendacijų pakeitimų, kuomet Priežiūros tarnybai pateikiami
prašymai dėl įrenginių pakeitimo kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais.
Parengti elektroninę duomenų bazę (lentelę) apie visas Priežiūros tarnybos
išduotas, patikslintas ir panaikintas licencijas.
Parengti siūlymus dėl elektroninės duomenų bazės projekto dėl Licencijų ir
leidimų skyriuje naudojamos informacijos apie lošimus bei loterijas
organizuojančias bendroves.
Parengti Lošimus ir loterijas organizuojančių bendrovių akcininkų atitikimo
Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo reikalavimams aprašo projektą.

7.
8.

9.

Lošimo įrenginių tipų
tvirtinimo ir registro
skyrius,
Kontrolės skyrius

Iki 2015-12-31

Licencijų ir leidimų skyrius

Iki 2015-12-15

Licencijų ir leidimų skyrius

Iki 2015-10-01

Licencijų ir leidimų skyrius

Iki 2015-12-01

Licencijų ir leidimų skyrius

Iki 2015-11-01

