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I SKYRIUS
ĮŽANGA
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros
tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teisės aktų nustatyta tvarka kartu su
kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis dalyvaujanti įgyvendinant valstybės politiką azartinių
lošimų srityje ir vykdanti lošimų ir loterijų kontrolę, kad būtų užtikrintas sąžiningas, skaidrus lošimų ir
loterijų veiklos vykdymas, lošėjų ir žaidėjų teisių bei jų teisėtų interesų apsauga. Šie Priežiūros tarnybos
uždaviniai yra nustatyti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme (toliau – ALĮ) ir Lietuvos
Respublikos loterijų įstatyme (toliau – LĮ).
Vadovaujantis Priežiūros tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Lošimų
priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“
(2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-17 redakcija), 14 punktu, Priežiūros tarnybos veikla
organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, kurį tvirtina finansų ministras, ir Priežiūros
tarnybos padalinių pusmečių veiklos planais.
2016 metais institucija vykdė Priežiūros tarnybos 2016 m. metų veiklos plane, patvirtintame
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1K-232 „Dėl 2016 metų
veiklos planų patvirtinimo“, numatytą priemonę „Atlikti lošimų ir loterijų organizavimo valstybės
priežiūrą“.
Priežiūros tarnyba taip pat įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 – 2018
metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. vasario
10 d. įsakymu Nr. 1K-58, numatytą priemonę 01-02-06 „Atlikti lošimų ir loterijų organizavimo
valstybės priežiūrą“.
II SKYRIUS
PRIEŽIŪROS TARNYBOS MISIJA
2.1. Priežiūros tarnybos misija
Priežiūros tarnyba, vadovaudamasi pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, objektyvumo ir
profesionalumo principais, nesavanaudiškai tarnaudama visuomenės interesams, užtikrinant priimamų
sprendimų viešumą ir veiklos skaidrumą bei nepriekaištingą reputaciją, vykdo savo funkcijas, siekdama
užtikrinti valstybės politikos įgyvendinimą azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų srityje, azartinių lošimų
ir didžiųjų loterijų organizavimo priežiūrą.
III SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO
VEIKLOS PLANO PROGRAMOS PRIEMONĖS IR 2016 METŲ VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMAS
3.1. Priemonės aprašymas, priemonės įgyvendinimo terminas, rezultatas
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 – 2018 metų strateginio veiklos plano
strateginiam tikslui (kodas – 01) pasiekti, Priežiūros tarnyba įgyvendina vykdomos tęstinės programos
„Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“ (kodas – 01.02) uždavinio „Užtikrinti Finansų
ministerijos valdymo srities įstaigų veiklą“ (kodas – 01.02) priemonę „Atlikti lošimų ir loterijų
organizavimo valstybės priežiūrą“ (kodas – 01-02-06).
Produkto vertinimo kriterijus 2016 metams (kodas P-01-02-01-02-06) – atliktų loterijų ir lošimų
organizatorių planinių patikrinimų ir jų metu nustatytų pažeidimų santykis (procentais), vertinimo
kriterijaus reikšmė - 32 %.
Priežiūros tarnyba, vykdydama Priežiūros tarnybos 2016 m. veiklos plane numatytą priemonę
„Atlikti lošimų ir loterijų organizavimo valstybės priežiūrą“, per ataskaitinį laikotarpį iš viso atliko 83
ūkio subjektų (azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių) tikrinimus (79 – specialiuosius,
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4 – planinius). 38 atliktų ūkio subjektų (azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių) tikrinimų
metu buvo nustatyti licencijuojamos veiklos pažeidimai. 45 atliktų ūkio subjektų (azartinių lošimų ir
didžiųjų loterijų organizatorių) tikrinimų metu licencijuojamos veiklos pažeidimų nenustatyta.
Atlikti 4 planiniai ūkio subjektų tikrinimai, kurių metu pažeidimų nenustatyta (neskaitant
mažareikšmių pažeidimų1, už kuriuos poveikio priemonių netaikyta).
Produkto vertinimo kriterijui apskaičiuoti naudota formulė:
x
   100
 y
kur, x – atliktų planinių tikrinimų, kurių metu nustatyta pažeidimų kiekis, vienetais; y – iš viso
atliktų lošimų ir loterijų organizatorių planinių tikrinimų kiekis, vienetais. Kriterijus vertinamas
procentais.
Produkto vertinimo kriterijus 2016 m. yra 0 %.
3.2. Pagrindiniai veiksniai ir aplinkybės, sąlygojusios priemonių plano įgyvendinimo rezultatą
Strateginiame Finansų ministerijos plane numatyto produkto vertinimo kriterijaus 2016 metais
įvykdymas galimai susijęs su žemiau įvardintų konkrečių priemonių, veiksnių ir aplinkybių visuma:
1. Prižiūrimiems ūkio subjektams aktyviai teiktos konsultacijos lošimo organizavimo vietose dėl
azartinių lošimo organizavimo tvarkos (didesnis dėmesys skiriamas rekomendacijų ir konsultacijų
teikimui, užtikrinamas efektyvus komunikavimas su lošimų ir loterijų organizatoriais veiklos
reglamentavimo klausimais).
2. Prižiūrimų ūkio subjektų konsultacijos telefonu, elektroniniu paštu, Priežiūros tarnyboje
vykusių susitikimų metu.
3. Siekiant tobulinti administracinių paslaugų teikimo kokybę bei gerinti bendradarbiavimą su
prižiūrimais ūkio subjektais, inicijuota azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas organizuojančių
bendrovių (toliau – bendrovės) apklausa apie tai, kokie aktualiausi klausimai kyla bendrovėms jų darbe
su Priežiūros tarnyba administracinių paslaugų teikimo klausimais. Apibendrinus informaciją,
organizuotas susitikimas su bendrovėmis išsakytiems klausimas ar problematikai aptarti.
4. Mokymai bendrovėms pinigų plovimo prevencijos tema.
5. Įstaigos darbuotojų kompetencija, darbuotojų mokymai.
6. Efektyvus bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, siekiant pažeidimų prevencijos
(Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI),
Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir t. t.).
7. Bendradarbiavimas su akredituotų įstaigų (laboratorijų) atstovais (vykimas kartu į azartinius
lošimus organizuojančių bendrovių tikrinimus, pagalba tikrinimų metu, konsultavimas).
3.3.

Ištekliai, patvirtintų asignavimų panaudojimas

Priežiūros tarnybai 2016 m. pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 – 2018 metų
strateginį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. vasario 10 d.

1

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 25 punktu, mažareikšmis teisės aktų
reikalavimų pažeidimas yra teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuriuo padaryta žala konkrečia teisės norma saugomoms
vertybėms yra labai nedidelė, ir Priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. DI-230 „Dėl mažareikšmių
azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų“ 1.1.5 punktu, mažareikšmiais
pažeidimais laikomi kiti formalūs ir nereikšmingi pažeidimai, kurie nesukėlė pavojaus visuomenės, lošėjų ir žaidėjų
teisėms ir teisėtiems interesams. Atsižvelgiant į tai, mažareikšmiai pažeidimai neįtraukiami į kriterijaus reikšmės
skaičiavimą.
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įsakymu Nr. 1K-58, buvo skirta 500,2 tūkst. eurų, iš jų 298,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui (2015 m.
buvo skirta 525 tūkst. eurų, iš jų 312 tūkst. eurų darbo užmokesčiui).
Priemonės atlikti lošimų ir loterijų organizavimo valstybės priežiūrą asignavimų panaudojimas
2016 m.
Asignavimai
Patvirtinti (patikslinti)
Panaudoti
Asignavimų
asignavimai, tūkst.
asignavimai,
panaudojimas,
eurų
tūkst. eurų
procentais
Iš viso asignavimų priemonei
500,2
492,3
98 proc.
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
500,2
492,3
98 proc.
biudžetas, iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės
paramos lėšos
1.3. Specialiųjų programų lėšos
ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (paramos lėšos)

500,2
-

492,3
-

98 proc.
-

-

-

-

0

0

0 proc.

IV SKYRIUS
PRIEŽIŪROS TARNYBOS VEIKLA IR PROBLEMATIKA
4.1. Lošimų ir loterijų veiklos licencijų ir leidimų išdavimas, lošimų reglamentų tvirtinimas ir
loterijos taisyklių derinimas2
2016 metais Priežiūros tarnyba toliau vykdė licencijų ir leidimų išdavimo procedūras, tvirtino
lošimų organizavimo reglamentus ir derino didžiųjų loterijų taisykles.
Licencijų organizuoti azartinius lošimus ir loterijas išdavimas ir panaikinimas
Licencijos ir prašymo rūšis

I

Ketvirčiai
II

III

Iš viso
2016 m.

IV

Licencijos organizuoti azartinius lošimus
Išdavimas:

2
Organizuoti lažybas

0

1

1

Patikslinimas:
Organizuoti lošimus B kategorijos
2
0
0
automatais
Organizuoti lošimus A kategorijos
1
0
0
automatais
Organizuoti lažybas
1
0
0
Panaikinimas:
Organizuoti lažybas
13
0
0
Licencijos organizuoti didžiąsias loterijas
Išdavimas:
2
1
1
Patikslinimas:
2
0
0
4
Panaikinimas:
1
0
0

0
0

4
2

0

2

0

1
1
1

0
1
0
0

Šiame skyriuje pateikiami duomenys apibendrinti remiantis Priežiūros tarnybos Leidimų registracijos žurnalu.
Bendrovė per vienerius metus nuo licencijos išdavimo dienos nepradėjo vykdyti licencijoje nurodytos veiklos.
4
Bendrovė per vienerius metus nuo licencijos išdavimo dienos nepradėjo vykdyti licencijoje nurodytos veiklos.
2
3

5
2
1
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Iš viso per ataskaitinį laikotarpį išduotos 5 licencijos, suteikiančios teisę organizuoti didžiąsias
loterijas, 2 licencijos organizuoti lažybas, patikslintos 2 licencijos organizuoti lošimus B kategorijos
lošimo automatais, 1 licencija organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais, 1 licencija
organizuoti lažybas, 2 licencijos organizuoti didžiąsias loterijas, panaikinta 1 licencija organizuoti
lažybas ir 1 licencija organizuoti didžiąsias loterijas.
2016 m. gruodžio 30 d. duomenimis, iš viso Lietuvoje bendrovėms buvo išduotos 8 licencijos,
suteikiančios teisę organizuoti didžiąsias loterijas, 4 licencijos, suteikiančios teisę organizuoti stalo
lošimus ir lošimus A kategorijos lošimo automatais, 10 licencijų, suteikiančių teisę organizuoti lošimus
B kategorijos lošimo automatais, 8 licencijos, suteikiančios teisę organizuoti lažybas, po 1 licenciją,
suteikiančią teisę organizuoti totalizatorių ir bingo.
Azartiniai lošimai 2016 m.
Leidimų išdavimas, pakeitimas ir papildymas
Išduoti 23 leidimai atidaryti automatų salonus (2015 m. – 26). Iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos veikė 196 automatų salonai.
Prašymų išduoti leidimą atidaryti lošimo namus (kazino) nebuvo gauta (2015 m. - išduoti 2
leidimai). Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos veikė 19 lošimo namų (kazino).
Išduoti 6 leidimai organizuoti nuotolinius lošimus. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 6
bendrovės turėjo leidimus organizuoti nuotolinius lošimus.
Leista steigi 25 lažybų punktus (2015 m. – 30). Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos veikė 174
lažybų punktai.

-

Taip pat:
pakeisti 25 leidimai atidaryti lošimo namus (kazino) (2015 m. – 63);
pakeisti 29 leidimai atidaryti automatų salonus (2015 m. – 13);
pakeistas 1 leidimas organizuoti nuotolinius lošimus;
papildyta 10 leidimų atidaryti lošimo namus (kazino) (2015 m. – 10);
papildyta 10 leidimų atidaryti automatų salonus (2015 m. – 9);
papildyti 9 leidimai organizuoti nuotolinius lošimus.
Lošimo įrenginių pakeitimas kitais lošimo įrenginiais

2016 m. gauti ir išnagrinėti:
- 36 prašymai leisti lošimo namuose (kazino) pakeisti lošimo įrenginius kitais tos pačios rūšies
lošimo įrenginiais (2015 m. – 44 prašymas).
- 200 prašymų leisti automatų salonuose pakeisti lošimo įrenginius kitais tos pačios rūšies lošimo
įrenginiais (2015 m. – 260 prašymų).
- 4 prašymai leisti pradėti eksploatuoti lošimo įrenginius lažyboms organizuoti veikiančiuose
lažybų punktuose (2015 m. – 20 prašymai).
- 3 prašymai padidinti lažybų punktuose eksploatuojamų lošimo įrenginių lažyboms organizuoti
skaičių (2015 m. – 4).
- 11 prašymų sumažinti lažybų punktuose eksploatuojamų lošimo įrenginių lažyboms organizuoti
skaičių (2015 m. – 19).
- prašymų leisti eksploatuojamus lošimo įrenginius lažyboms organizuoti pakeisti kitais tos
pačios rūšies lošimo įrenginiais negauta (2015 m. – 7).
Leidimų panaikinimas
- prašymų panaikinti leidimus atidaryti lošimo namus (kazino) negauta (2015 m. taip pat
negauta).
- panaikintas 6 leidimų atidaryti automatų salonus galiojimas (2015 m. – 7).
- leista uždaryti 22 lažybų punktus (2015 m. – 29).
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Lošimų organizavimo reglamentų patvirtinimai, pakeitimai, papildymai
- gauti ir išnagrinėti 8 prašymai patvirtinti lošimo namų (kazino) lošimų organizavimo
reglamento pakeitimus/papildymus (2015 m. – 8);
- patvirtinti 9 pakeisti / papildyti automatų salonų lošimų organizavimo reglamentai (2015 m. –
9);
- patvirtinti 8 nuotolinių lošimų organizavimo reglamentai ir 16 nuotolinių lošimų organizavimo
reglamentų pakeitimų ar papildymų;
- patvirtinti 3 lažybų organizavimo reglamentai ir 6 lažybų organizavimo reglamentų pakeitimai
ar papildymai (2015 m. - patvirtinti 2 nauji lažybų organizavimo reglamentai ir 2 lažybų organizavimo
reglamentų pakeitimai ar papildymai).
Lentelėje pateikiami 2016 m. I – IV ketvirčių pabaigos statistiniai duomenys apie Priežiūros
tarnybos išduotus ir panaikintus leidimus.
1. 2016 m. I - IV ketvirčiais išduotų ir panaikintų leidimų statistika

Leidimų rūšis

Išduoti leidimai
II
III
IV

I

Automatų
salonai
Lošimo namai
(kazino)
Lažybų
punktai
Nuotoliniai
lošimai

Iš viso
2016 m.
išduota

I

Iš viso
2016 m.
panaikinta

Panaikinti leidimai
II
III
IV

5

7

6

5

23

0

2

1

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

3

10

25

5

4

8

5

22

4

1

1

0

6

0

0

0

0

0

Lentelėje pateikiami 2011 – 2016 metų statistiniai duomenys apie Priežiūros tarnybos išduotus,
pakeistus ar papildytus ir panaikintus leidimus.
1. 2011 – 2016 m. išduotų ir panaikintų leidimų statistika
Lažybų punktai

Informacija apie leidimus
per laikotarpį

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Totalizatoriaus punktai

Išduoti leidimai atidaryti
lošimų organizavimo vietą

Lošimo namai (kazino)

10

10

25

25

26

23

1

-

3

-

2

0

21

21

18

13

30

25

1

1

-

-

-

-

Panaikinti
leidimai

Automatų salonai

2

2

6

5

7

6

-

-

1

-

-

0

13

14

30

19

29

22

1

1

-

-

-

-
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Lošimų organizavimo vietos
2016 m. pabaigoje Lietuvoje veikė:
- 19 lošimo namų (kazino) (2015 m. – 18);
- 196 lošimo automatų salonai (2015 m. – 179);
- 174 lažybų punktai (2015 m. – 169);
- 6 bendrovėms išduoti leidimai organizuoti nuotolinius lošimus.
2. Leidimuose nurodytų lošimo įrenginių skaičius 2002 – 2016 metų pabaigos duomenimis

Lošimo automatų
kategorijos
A
B
169
55
522
363
654
597
836
888
956
1326
1054
2085
995
2505
613
2322
500
2108
495
2314
525
2517
596
2981
596
3276
661
3585
701
3781

Stalai
Metai
(kortų stalai ir
ruletės)
2002
28
2003
100
2004
123
2005
152
2006
192
2007
198
2008
171
2009
111
2010
95
2011
96
2012
105
2013
120
2014
122
2015
132*
2016
132**
* 96 kortų stalai, 36 ruletės
**96 kortų stalai ir 36 ruletės

Lažybų punktuose eksploatuoti 157 lošimo įrenginiai lažyboms organizuoti (2015 m. – 166).
Taip pat eksploatuoti 9 nuotolinio lošimo įrenginiai.
3. Leidimuose nurodytų lošimo įrenginių dinamika 2002 – 2016 metais

Lošimo įrenginių skaičiaus dinamika 2002 - 2016 metais
4000
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10
Lošimų ir loterijų subjektai 2016 m.:
13 lošimus organizuojančių bendrovių (iš 16 licencijas organizuoti azartinius lošimus turinčių
bendrovių).
5 didžiąsias loterijas organizuojančios bendrovės (iš 8 licencijas organizuoti didžiąsias loterijas
turinčių bendrovių).
Licencijų organizuoti
lošimus rūšis
Stalo lošimai ir lošimai A
kategorijos automatais
Lošimai B kategorijos
automatais
Lažybos

Licenciją turinčių bendrovių
skaičius
4

Veiklą vykdančių bendrovių skaičius

10

8

8

6

Bingas

1

0

Totalizatorius

1

0

4

Nuotolinių lošimų organizatoriai:
- 6 bendrovės – nuotolinio lošimo lažybas
- 1 bendrovė – nuotolinius stalo lošimus
- 5 bendrovės – nuotolinius lošimus A kategorijos automatais
- 1 bendrovė – nuotolinius lošimus B kategorijos automatais
Didžiosios loterijos 2016 m.
2016 m. Lietuvoje loterijas organizavo 5 didžiąsias loterijas organizuojančios bendrovės (iš 8
licencijas organizuoti didžiąsias loterijas turinčių bendrovių) (2015 m. Lietuvoje loterijas organizavo 3
didžiąsias loterijas organizuojančios bendrovės (licencijas turėjo 4 bendrovės).
2016 m. suderintos 28 naujų loterijų taisyklės (prašymai tenkinti), 12 organizuojamų loterijų
taisyklių pakeitimų, taip pat atsisakyta suderinti 5 loterijų taisykles (2015 m. suderinta 14 naujų loterijų
taisyklių, 9 organizuojamų loterijų taisyklių pakeitimai, 60 loterijų organizavimo pabaigos paskelbimų
ir atsisakyta suderinti 2 loterijų taisykles).
4.2. Lošimo įrenginių registro tvarkymas (lošimo įrenginių tipų tvirtinimas, įrenginių
registravimas ir registro duomenų pakeitimas) ir Nuotolinio lošimo įrenginių registravimo
žurnalo tvarkymas
Lietuvos lošimo įrenginių registre 2016 m.:
- įregistruotas 781 lošimo įrenginys (2015 m. – 1090);
- išregistruoti 582 lošimo įrenginiai (2015 m. – 771);
- pakeisti 952 registro objektai (2015 m. – 4400).
Priežiūros tarnyba 2016 m. išnagrinėjo 497 prašymus ir patvirtino lošimo įrenginių tipus
(2015 m. - 384).
2016 m. vidutiniškai 1 prašymo nagrinėjimas truko 0,5 dienos (2015 m. – 4,6 dienos).
2016 m. pripažinta 1 akredituota įstaiga (laboratorija) (2015 m. – 1).
Iš viso per 2016 m. apie savo akreditavimo sertifikato numerį, jo galiojimo laiką ir kitą Priežiūros
tarnybos reikalaujamą informaciją pranešė 12 akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų.
Nuotolinio lošimo įrenginių registravimo žurnale 2016 m. įregistruota 10 nuotolinio lošimo
įrenginių.
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4.3. Kita veikla
4.3.1. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10, 206 ir 28 straipsnių pakeitimo
įstatymo įgyvendinimas
Atsižvelgiant į 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliosiantį Lietuvos Respublikos azartinių lošimų
įstatymo Nr. IX-325 10, 206 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymą bei Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – Finansų ministerija) 2016 m. liepos 29 d. raštu Nr. (7.30-04)-6K-1605555 ,,Dėl
teisės aktų projektų parengimo“ Priežiūros tarnybai pateiktą pavedimą parengti ir iki 2016 m. rugsėjo
12 d. Finansų ministerijai pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl žinybinio Asmenų,
kuriuos draudžiama įleisti į lošimų organizavimo vietas ir kuriems draudžiama dalyvauti nuotoliniuose
lošimuose, registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ projektą bei
parengti ir iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Finansų ministerijai pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymo ,,Dėl Asmenų, kuriuos draudžiama įleisti į lošimų organizavimo vietas ir kuriems draudžiama
dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ projektą (toliau –
projektai), parengta:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl žinybinio Asmenų, kuriuos draudžiama
įleisti į lošimų organizavimo vietas ir kuriems draudžiama dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, registro
įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ projektas;
2. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo ,,Dėl Asmenų, kuriuos draudžiama įleisti į
lošimų organizavimo vietas ir kuriems draudžiama dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, registro duomenų
saugos nuostatų patvirtinimo“ projektas.
4.3.2. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir organizacijomis
Priežiūros tarnyba, suprasdama tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą siekiant užtikrinti
pavestų funkcijų vykdymą, organizavo ir dalyvavo tarpžinybiniuose susitikimuose, tarpinstitucinėse
darbo grupėse, pasitarimuose ar tikrinimuose.
Bendrauta su teritorinėms policijos įstaigomis azartinių lošimų priežiūros srityje. Taip pat
organizuotos bendros priemonės, siekiant patikrinti, kaip lošimų organizavimo vietose užtikrinamas
draudimas lošti asmenis, jaunesniems nei 18 metų. Su policijos pareigūnais dalyvauta bendruose lošimo
organizavimo vietų tikrinimuose Vilniuje, Klaipėdoje.
Dalyvauta Vidaus reikalų ministerijos sudarytos darbo grupės pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti darbe, posėdžiuose.
Dalyvauta susitikimuose su VMI Kontrolės departamento, Policijos departamento atstovais,
Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnais dėl lošimų organizavimo kontrolės. Priežiūros
tarnybos iniciatyva Policijos departamentas policijos komisariatams išsiuntė raštą dėl sustiprintos lošimų
organizavimo vietų kontrolės, kuriuo prašoma ypatingą dėmesį patruliavimo metu skirti azartinių lošimų
vietų patikrai.
Bendradarbiauta su VMI dėl informacijos apie loterijas ar azartinius lošimus organizuojančių
bendrovių suteiktą paramą paramos gavėjams.
Bendradarbiauta bei dalintasi informacija su Lietuvos futbolo federacija, Lietuvos krepšinio
lyga, Lietuvos krepšinio federacija ir Baltijos krepšinio lyga dėl galimai sutartų sporto varžybų.
Raštu kreiptasi į visas Lietuvos sporto federacijas dėl informacijos apie rizikingus sporto įvykius
ir galimai nesąžiningas (sutartas) rungtynes pateikimo.
Organizuoti mokymai Policijos departamento atstovams manipuliacijų sporte tema, pristatant
problematiką, pagrindinius manipuliacijų sporte principus bei jų nustatymo būdus ir priemones.
Organizuoti mokymai Lietuvos krepšinio lygos atstovams manipuliacijų sporte tema, pristatant
pagrindinius sutartų varžybų požymius, Priežiūros tarnybos iniciatyvas, siekiant užkirsti kelią tokio
pobūdžio sukčiavimui Lietuvoje.
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4.3.3. Tarpžinybiniai susitarimai
2016 m. birželio 20 d. su VMI pasirašyta Duomenų teikimo sutartis dėl duomenų, reikalingų
loterijų ir lošimų mokesčiui už lošimo įrenginius apskaičiuoti, teikimo.
4.3.4. Iniciatyvos susitarimų sporte prevencijos srityje
Nors ALĮ Priežiūros tarnybai nėra tiesiogiai pavesta susitarimų dėl sporto varžybų baigties
prevencijos funkcija, vadovaujantis ALĮ 29 straipsnio 1 ir 2 punktais, Priežiūros tarnyba, atlikdama jai
pavestas funkcijas, turi teisę gauti informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti bei tikrinti, kaip
lošimų organizatoriai laikosi šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų lošimų organizavimo vietose.
Be to, vadovaujantis ALĮ įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Priežiūros tarnyba atsakinga už lošimų
kontrolės vykdymą, kad būtų užtikrintas sąžiningas, skaidrus lošimų veiklos vykdymas ir lošėjų teisių
bei jų teisėtų interesų apsauga.
Priežiūros tarnyba aktyviai dalyvauja veikloje, nukreiptoje prieš manipuliacijas sporte, kadangi
lažybos yra neatsiejamos nuo sporto.
Nuo 2012 m. pabaigos Priežiūros tarnyba, vykdydama savo tiesiogines funkcijas, aktyviai stebi
Europos Sąjungos iniciatyvas, gerąją praktiką kovoje su manipuliacijomis sporte bei pagal galimybes
imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias šio pobūdžio pažeidimams arba kad pažeidimą padariusieji
neliktų nenubausti, dalyvauja tarptautinėse iniciatyvose, nukreiptose prieš šį negatyvų reiškinį.
Priežiūros tarnyba vykdė prižiūrimos srities monitoringą, bendradarbiavo su nacionalinėmis
sporto bei tarptautinėmis lažybų ir lažybų monitoringo organizacijomis, analizavo ir apdorojo gautus
duomenis. Esant poreikiui, Priežiūros tarnyba tarpininkavo gaunant arba teikiant duomenis, reikalingus
tyrimui dėl įtartinų varžybų atlikti, kreipėsi į prižiūrimus ūkio subjektus dėl papildomos informacijos ar
paaiškinimo pateikimo, vertino turimą informaciją.
Teiktos konsultacijos su sportu ir lažybomis susijusiems subjektams, vykdyta informacijos
sklaida per žiniasklaidos atstovus manipuliavimo sporto rezultatais klausimais, dalintasi gerosios
praktikos šioje srityje pavyzdžiais, teikta metodinė pagalba.
Siekdama savo kompetencijos ribose dalyvauti iniciatyvose tarptautiniu mastu, įgyvendinant
sukčiavimo sporte prevenciją ir galimomis priemonėmis prisidėti efektyvios kovos su sukčiavimu sporte
ir sąžiningo, skaidraus lošimų veiklos vykdymo ir užtikrinimo įgyvendinimo Lietuvoje, Priežiūros
tarnyba nacionalinių ir tarptautinių susitarimų pagrindu šioje srityje bendradarbiavo su įvairiomis
institucijomis ir organizacijomis.
2016 m. ieškota naujų partnerių šioje veikloje, inicijuoti atsakingų institucijų atstovų susitikimai
problematikai aptarti ir bendrų sprendimų paieškai, dalyvauta renginiuose, skirtuose manipuliacijų
sporte temai.
Siekiant efektyvios kovos su sukčiavimo sporte ir sąžiningo, skaidraus lošimų veiklos vykdymo
ir užtikrinimo įgyvendinimo Lietuvoje, buvo tęstas bendradarbiavimas su Lietuvos sporto federacija,
Lietuvos krepšinio lyga, Lietuvos futbolo federacija, tarptautinėmis organizacijomis „FederBet“,
„BetFair“, „Sportradar“, su Latvijos loterijų ir lošimų priežiūros inspekcija ir Estijos mokesčių ir muitų
tarnyba.
2016 m. gegužės 31 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su tarptautine organizacija
ESSA, kuriuo susitarta dalintis informacija, siekiant užkirsti kelią manipuliacijoms sporto varžybų
rezultatais.
Organizuoti mokymai, dalyvauta seminaruose ir konferencijose manipuliacijų sporte tema.
2016 m. kovo mėnesį organizuoti mokymai Policijos departamento atstovams, kuriuose policijos
pareigūnai buvo supažindinti su lažybų reglamentavimu Lietuvoje, lažybų organizavimo tvarka,
specifika bei su manipuliavimo sporto rezultatais dėl lažybų problematika.
2016 m. balandžio mėnesį organizuoti mokymai Lietuvos krepšinio lygos atstovams
manipuliavimo sporto rezultatais dėl lažybų tema, kurių metu pristatyti pagrindiniai sutartų varžybų
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požymiai bei Priežiūros tarnybos iniciatyvos, siekiant užkirsti kelią tokio pobūdžio sukčiavimui
Lietuvoje.
2016 m. kovo mėnesį dalyvauta Lietuvos futbolo federacijos organizuojamoje konferencijoje –
mokymuose „Kova su nesąžiningais susitarimais sporte“.
2016 m. kovo mėnesį kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos Seime organizuota diskusija „Lažybos ir garbingas sportas“, kurioje skaitytas
pranešimas tema „Lažybos, koeficientai, strategija ir susitarimai sporte“. Diskusijos dalyviai sutarė
toliau bendradarbiauti ir siekti, kad Lietuvos sportas nebūtų teršiamas neskaidrių susitarimų, būtų
skatinamas visų dalyvaujančių šalių – įstatymų leidėjų, teisėtvarkos, priežiūros institucijų, lažybų verslo
atstovų ir sporto organizacijų – aktyvus įsitraukimas į kovą prieš manipuliacijas sporte.
2016 m. gruodžio mėnesį Kaune dalyvauta Lietuvos sporto universiteto organizuotame seminare
tema „Ką gali lengvi pinigai?“, skirtame nesąžiningų susitarimų sporte temai, kuriame skaitytas
pranešimas apie institucijos vykdomą lažybų organizavimo priežiūrą.
Priežiūros tarnybos specialistai kėlė savo kvalifikaciją nesąžiningų lažybų ir susitarimų sporte
prevencijos srityje.
2016 m. vasario mėnesį dalyvauta Europos Komisijos organizuojamoje konferencijoje sutartų
varžybų Europos Sąjungoje tema (angl. - „Developing European Initiatives to Fight Match-fixing“).
2016 m. spalio mėnesį Kopenhagoje (Brondby) dalyvauta Europos Tarybos ir Europos Sąjungos
projekto „Apsaugokime sportą nuo nusikaltimų“ (angl. – „Keep Crime Out Of Sport“) trečiajame
regioniniame seminare.
2016 m. lapkričio mėnesį Paryžiuje dalyvauta Europos Tarybos ir Europos Sąjungos projekto
„Apsaugokime sportą nuo nusikaltimų“ pirmajame pažintiniame vizite.
4.3.5. Veiksmai neigiamo lošimų poveikio mažinimo srityje
2016 m. toliau buvo ieškoma būdų, kaip efektyviai mažinti neigiamą lošimų poveikį žmonėms
ir socialinei aplinkai.
2016 m. Priežiūros tarnyba, tęsdama bendradarbiavimą su lošimus organizuojančiomis
bendrovėmis pagal 2009 m. pasirašytą Susitarimą dėl savanoriško apsisprendimo nelošti užtikrinimo
(toliau – Susitarimas), tęsė asmenų prašymų neleisti lošti priėmimą.
2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvoje veikė 13 lošimus organizuojančių bendrovių, kai
kurios iš jų veiklą vykdė kelių rūšių lošimų organizavimo vietose. Iš veikiančių bendrovių, 2016 m.
minėtame Susitarime dalyvavo 10 bendrovių (Susitarimo nėra pasirašiusios 3 bendrovės,
organizuojančios lošimus lošimo automatų salonuose).
4. Veikiančių ir Susitarime dalyvaujančių lošimus organizuojančių bendrovių skaičius 2016 m.

Lošimų rūšys
Lošimai lošimo namuose (kazino)
Lažybos
Lošimai lošimo automatų salonuose

Veikiančių bendrovių
Susitarime dalyvaujančių bendrovių
pagal lošimo rūšis skaičius
pagal lošimo rūšis skaičius
4
4
6
6
9
6

Nuo 2004 m. liepos mėnesio vykdant savanorišką asmenų apsiribojimo nuo azartinių lošimų
programą, Priežiūros tarnybos 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo gauta 4518 asmenų prašymų
neleisti jiems lošti.
Vertinant gaunamų prašymų neleisti lošti skaičiaus dinamikos tendencijas pateikiamos žemiau
esančioje lentelėje.
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5. Prašymų neleisti lošti skaičiaus dinamika 2004 – 2016 metais

Gautų prašymų skaičius
Metai

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Viso:

Gautų
prašymų
skaičius
per metus
11
68
171
170
376
378
493
578
423
461
417
494
478

Iš jų vyrų
pateikti
prašymai
11
67
157
159
360
365
471
564
397
440
399
471
455
4316

Iš jų moterų
pateikti
prašymai
1
14
11
16
13
22
14
26
21
18
23
23
202

Prašymų skaičius
metų/laikotarpio
pabaigoje
11
79
250
420
796
1174
1667
2245
2668
3129
3546
4040
4518
4518

Prieaugis
procentais
per metus

518
151
-1
121
1
30
17
-27
9
-10
18
-3

*Duomenys 2016 m. gruodžio 31 d.

Prašymų neleisti lošti skaičiaus dinamika 2005 – 2016 m. grafiškai iliustruoja gaunamų prašymų
neleisti lošti stabilumą nuo 2010 m.:
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6. 2012 – 2016 m. prašymų neleisti lošti galiojimo statistika (laikotarpio pabaigos duomenys)

Laikotarpis

Gautų
prašymų
skaičius

Pakartotinai
gautų
prašymų
skaičius

Galiojantys
prašymai

Negaliojantys
prašymai

Pasibaigęs
terminas

Anuliuoti
prašymai

2012 m.

2668

360

2222

583

261

323

2013 m.

3131

477

2452

678

310

367

2014 m.

3547

604

2699

847

409

438

2015 m.

4040

699

2968

1072

555

517

2016 m.

4518

798

3235

1283

629

654

Kaip ir ankstesniais metais, 2016 m. didelis dėmesys buvo skiriamas teikiant emocinę ir
informacinę pagalbą, konsultuojant asmenis turinčius problemų dėl azartinių lošimų bei jų artimuosius.
Konsultacijų kokybei gerinti Priežiūros tarnybos specialistai kėlė kvalifikaciją seminaruose,
bendradarbiavo su priklausomybių specialistais iš Lietuvos ir užsienio.
Iš viso per 2016 metus:
- Priimti 478 prašymai dėl savanoriško apsisprendimo nelošti (2015 m. – 494).
- Suteikta 850 konsultacijų asmenims, turintiems problemų dėl azartinių lošimų, ir jų
artimiesiems (2015 m. – 710).
- Asmenų konsultacijoms probleminių lošimų klausimais skirta 243,48 val. (14 668 min.) (2015
m. - 224,58 val. (13 475 min.).
- Gauti 89 skundai dėl to, kad lošimų organizatoriai nesilaiko susitarimo dėl savanoriško
apsisprendimo nelošti.
Siekiant gerinti informacijos probleminių lošimų prevencijos tema sklaidą visuomenėje, nuo
2014 m., iš bendrovės UAB „Lošimų strateginė grupė“ perėmus internetinį puslapį „Nebenoriu lošti“ ir
Facebook paskyrą, juose skelbti straipsniai azartinių lošimų keliamų problemų temomis, viešinta kita
aktuali informacija, susijusi su probleminių lošimų klausimais, pagalbos būdais ir panašiai.
Priežiūros tarnyba 2015 m. pradėjo organizuoti savitarpio paramos grupės, skirtos artimiesiems,
kurių aplinkoje yra asmuo, turintis problemų dėl azartinių lošimų, susitikimus. Artimųjų paramos
grupė skirta asmenims, kurių artimoje aplinkoje yra lošiantis asmuo, kurie nežino, kaip padėti
lošiančiajam ar sau, kurie turi klausimų, susijusių su artimųjų lošimu. Savitarpio paramos grupės
susitikimai Priežiūros tarnyboje vyko kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį. Juos organizuoja
Priežiūros tarnybos specialistai. Vidutiniškai susitikimuose dalyvauja 5 lošiančiųjų artimieji. 2016 m.
suorganizuota 12 lošėjų artimųjų paramos grupės susitikimų.
Socialinės reklamos, skirtos atsakingo lošimo skatinimui, viešinimas televizijoje ir radijuje
Televizijoje, radijuje, interneto svetainėse viešinta Priežiūros tarnybos sukurta socialinė reklama
(vaizdo klipas „Nepralošk savo gyvenimo“ ir garso klipai).
Iš viso per 2016 metus:
Vaizdo klipų transliacijų televizijoje skaičius – 600 kartų:
- TV3 televizija – 325 kartai;
- LRT televizija – 275 kartai (neatlygintinai).
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Garso klipų transliacijų radijuje skaičius – 2124 kartai:
- LRT radijo stotys (LR, Klasika, Opus) (neatlygintinai).
2016 m. kovo mėnesį organizuotas Priežiūros tarnybos garso klipų viešinimas neatlygintinai
radijo stotyse. Iš 40 visoje Lietuvos teritorijoje veikiančių radijo stočių į Priežiūros tarnybos prašymą
garso klipus transliuoti neatlygintinai atsiliepė 10 radijo stočių, kurios garso klipus savo radijo stotyse
pagal galimybes transliavo 2016 m. kovo mėnesį (Gold FM, Pulsas, FM99, XXL FM, Geras FM,
Tauragės radijas, Neringa FM, Kelyje, ZnadWilii, RadijoGama). Iš viso per 2016 m. kovo mėnesį garso
klipai buvo transliuoti ne mažiau 318 kartų.
Prevencinių pranešimų apie azartinius lošimus ir jų keliamus pavojus bendrojo ugdymo mokyklų
moksleiviams, skaitymas
2016 m. 7 paskaitų metu skaityti prevenciniai pranešimai apie azartinius lošimus ir jų keliamus
pavojus bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams (Vilniaus „Žemynos“ gimnazijos 1, 3 ir 4 klasių
gimnazistams, Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklos 8 – 10 klasių moksleiviams).
Atsakingo lošimo skatinimas, organizuojant viešinimo kampanijas socialiniuose tinkluose
1. Priežiūros tarnybos parengto lankstinuko „Azartiniai lošimai. Ką svarbu žinoti paauglių
tėvams“ išplatinimas tinklapyje „NebenoriuLošti.lt.“ ir Facebook paskyroje „Nebenoriu lošti“ (toliau –
Facebook paskyra).
2. Vaizdo klipo „Nepralošk savo gyvenimo“ viešinimas Facebook paskyroje ir tinklapyje
„NebenoriuLošti.lt.“ iki 2016 m. kovo 31 d.
3. Naujo Priežiūros tarnybos sukurto vaizdo klipo „Nebenoriu lošti“ viešinimas Facebook
paskyroje ir tinklapyje „NebenoriuLošti.lt.“.
4. Nuolatinis informacijos, susijusios su azartiniai lošimais ir probleminiais lošimais, skelbimas
Facebook paskyroje ir tinklapyje „NebenoriuLošti.lt.“.
5. Nuolatinis bendravimas su interesantais probleminių lošimų klausimas Facebook paskyroje ir
tinklapyje „NebenoriuLošti.lt.“, taip pat Skype programa.
6. Nuolatinis informacijos apie lošėjų artimųjų pagalbos grupės susirinkimus, organizuojamus
Priežiūros tarnybos specialistų, skelbimas Facebook paskyroje ir tinklapyje „NebenoriuLošti.lt.“.
Atsakingo lošimo skatinimo kampanijų organizavimas
1. Socialinė reklama – 2 vaizdo klipai („Nebenoriu lošti“ ir „Nepralošk savo gyvenimo“)
išplatinti 60 Lietuvoje veikiančių institucijų ir organizacijų, kurios pagal galimybę viešino ar iki šiol
viešina Priežiūros tarnybos socialinę reklamą.
2. 2016 m. Priežiūros tarnybos parengtas lankstinukas „Azartiniai lošimai. Ką svarbu žinoti
paauglių tėvams“, kuris tiek popieriniu, tiek elektroniniu formatu persiųstas ne mažiau kaip 20
valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, lošimų organizatoriams, lošėjams. Taip pat 2016
m. minėtoms institucijoms ir organizacijos organizuotas 2015 m. išleisto lankstinuko “Probleminis
lošimas. Ką būtina žinoti kiekvienam“ platinimas.
3. Priežiūros tarnybos parengti lankstinukai „Azartiniai lošimai. Ką svarbu žinoti paauglių
tėvams“ ir “Probleminis lošimas. Ką būtina žinoti kiekvienam“ (popieriniu formatu) išplatinti
valstybinėms institucijoms, visuomeninėms, sveikatos, švietimo įstaigoms ir organizacijoms (Lietuvos
Respublikos Prezidentūra, Finansų ministerija, Švietimo ministerija, Medicinos centras VRM
ligoninėje, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, LNK televizija, Vilniaus šeimos psichologijos
centras, Psichikos sveikatos centras, Priklausomybės ligų centras, Anoniminių lošėjų bendruomenė,
Lietuvos Respublikos Seimas, „Jaunimo linija“ Vilniaus, Kauno, Klaipėdos padaliniai, „Vaikų linija“,
Bendrasis Pagalbos centras, Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras,
mokyklos ir kt.). Taip pat lankstinukai išplatinti lošimų ir loterijų organizatoriams, į Priežiūros tarnybą
besikreipiantiems asmenims ir kt.
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Kita veikla
1. Dalyvauta susitikimuose su psichiatrais, sveikatos specialistais, akademinės bendruomenės
atstovais dėl bendradarbiavimo probleminių lošimų srityje, dėl epidemiologinio azartinių lošimų
paplitimo tyrimo atlikimo poreikio, taip pat dėl galimybės prisidėti prie Lietuvos Respublikos
Prezidentės nacionalinės iniciatyvos „Už saugią Lietuvą“.
2. Dalyvauta susitikimuose su Vilniaus šeimos psichologijos centro psichologais. Susitikimo
metu skaityta paskaita apie priklausomybės nuo lošimų specifiką, problemas teikiant pagalbą, situaciją
Lietuvoje.
3. Dalyvauta Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos posėdyje.
4. Skaitytas pranešimas apie priklausomybę nuo azartinių lošimų ir priklausomybės prevencijos
svarbą loterijose UAB „Olifėja“.
5. Skaitytos paskaitos Vilniaus, Kauno ,,Jaunimo linija” savanoriams apie azartinių lošimų
problematiką.
2016 m. lapkričio 15 d. Priežiūros tarnyba ir Paramos fondas „Jaunimo linija“ pasirašė
bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo šalys įsipareigojo bendradarbiauti keitimosi informacija srityje,
siekiant efektyvaus azartinių lošimų priklausomybės prevencijos priemonių įgyvendinimo Lietuvoje.
Nuo šiol abi įstaigos, siekdamos prisidėti prie azartinių lošimų priklausomybės prevencijos, problemų
sprendimo, visuomenės švietimo, atsakingo lošimo skatinimo, bendradarbiaus, keičiantis informacija,
metodine medžiaga, turima patirtimi, susijusia su azartinių lošimų priklausomybe ir jos prevencija.
Priežiūros tarnybos specialistai 2016 m. dalyvavo radijo ir televizijų laidose, davė interviu
žiniasklaidos atstovams priklausomybės nuo azartinių lošimų ir jos prevencijos tema.
4.4. Pagrindinė Priežiūros tarnybos veiklos problematika
1. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiomis Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 740 „Dėl Azartinių lošimų
licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, bei Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1550 „Dėl Didžiųjų ir mažųjų
loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis, Priežiūros tarnyba juridiniams asmenims turi
teisę taikyti poveikio priemones, susijusias su licencijos galiojimu – įspėjimą apie galimą licencijos
sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymą ir panaikinimą. Nustačius pažeidimą ir bendrovę įspėjus
apie galimą licencijos sustabdymą, bendrovė nutraukia pažeidimo vykdymą, todėl įspėjimas apie
licencijos galiojimą sustabdymą yra panaikinamas. Pasibaigus bendrovės tikrinimui bei pašalinus
padarytą pažeidimą, ji gali daryti tapatų pažeidimą nepatirdama jokių papildomų neigiamų pasekmių.
Kadangi ALĮ ir LĮ nėra numatytos galimybės skirti baudas juridiniams asmenims, tikrinimo metu
svarbu nustatyti už pažeidimo padarymą atsakingą fizinį asmenį, kuris konstatavus pažeidimą yra
baudžiamas administracine tvarka. Bendrovės tikrinimo metu, nesurinkus pakankamai pažeidimo
padarymą pagrindžiančių įrodymų dėl fizinio asmens atsakomybės, už pažeidimo padarymą, nei
atsakingas fizinis asmuo, nei atsakinga bendrovė lieka nenubausti.
2. 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus ALĮ nuostatoms, reglamentuojančioms nuotolinių lošimų
organizavimo tvarką Lietuvos Respublikoje bei bendrovėms išdavus leidimus organizuoti nuotolinius
lošimus, azartinių lošimų reklamos sklaida įvairiose interneto svetainėse tampa vis intensyvesnė.
Priežiūros tarnyba atlikdama tikrinimus bei tyrimus dėl interneto svetainėse skelbiamos, galimai
ALĮ 10 straipsnio 9 dalies reikalavimus pažeidžiančios reklamos, susiduria su ribotomis galimybėmis
identifikuoti, stabdyti ar vykdyti prevenciją, susijusią su azartinių lošimų reklamos sklaida internete,
kadangi sudėtinga arba negalima interneto svetainių savininkų ar valdytojų identifikacija trukdo
efektyviai vykdyti priežiūros ir kontrolės funkcijas nustatant atsakingus asmenis.

18
V SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PRIEŽIŪROS TARNYBOS PERSONALO VALDYMĄ
5.1. Informacija apie darbuotojus
Priežiūros tarnybos žmogiškieji ištekliai atskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje:
7. Priežiūros tarnybos žmogiškieji ištekliai

Laikotarpis

2016-01-01

2016-12-31

29
27
22
1
8

29
27
24
2
6

Žmogiškieji ištekliai
Etatų skaičius
Užimtų etatų skaičius
Valstybės tarnautojų skaičius
Iš jų – pakaitinių valstybės tarnautojų
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius

5.2. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas
2016 m. Priežiūros tarybos darbuotojams suorganizuoti 67 kvalifikacijos kėlimai (2015 m. – 58)
mokymo įstaigose, taip pat organizuoti vidiniai mokymai. Darbuotojai pagal kompetenciją kvalifikaciją
kėlė specializuotuose seminaruose.
5.3. Vadovų komandiruotės
Priežiūros tarnybos direktorius 2016 m. gegužės 31 d. – birželio 3 d. dalyvavo kasmetinėje
Europos lošimus prižiūrinčių institucijų forumo GREF (angl. – Gaming Regultors European Forum)
konferencijoje „GREF Annual Meeting 2016“, vykusioje Sent Džulianse (Maltos Respublika).
VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PRIEŽIŪROS TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMĄ
6.1. Priežiūros tarnybos organizacinė struktūra
2016 m. Priežiūros tarnybos organizacinė struktūra nesikeitė.
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6.2. Pagrindinės Priežiūros tarnybos struktūrinių padalinių funkcijos
6.2.1. Vyriausiais specialistas
Vykdo Priežiūros tarnyboje išankstinę finansų kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės
ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka, yra atsakingas už Priežiūros tarnybos finansus ir apskaitą.
6.2.2. Licencijų ir leidimų skyrius
Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:
1. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su licencijų ir leidimų organizuoti azartinius
lošimus ir didžiąsias loterijas išdavimu (pakeitimu, papildymu), atitiktų ALĮ ir LĮ bei kituose teisės
aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, nustatytus reikalavimus;
2. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, vykdant procedūras, susijusias su dokumentų,
reikalingų lošimų organizavimo reglamentams, jų pakeitimams ar papildymams tvirtinti, loterijų
taisyklėms, jų pakeitimams ar papildymams derinti, nagrinėjimus, atitiktų ALĮ ir LĮ bei kituose teisės
aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, nustatytus reikalavimus.
6.2.3. Kontrolės skyrius
Svarbiausias skyriaus uždavinys - užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su asmenų,
vykdančių azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklą, kontrole ir pagal kompetenciją rengiamų teisės
aktų bei kitų dokumentų projektai, susiję su minėtų asmenų kontrole, neprieštarautų ALĮ ir LĮ bei kituose
teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimą, nustatytiems
reikalavimams.
6.2.4. Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
1. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla ir pagal jos kompetenciją rengiamų teisės aktų ir kitų
dokumentų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės
aktams, atitiktų Europos Sąjungos teisės reikalavimus; užtikrinti korupcijos prevenciją Priežiūros
tarnyboje;
2. atstovauti Priežiūros tarnybą ir ginti Priežiūros tarnybos interesus visose išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir vesti bylas visose teismų įstaigose;
3. padėti Priežiūros tarnybos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti
personalą;
4. organizuoti visuomenės informavimą apie Priežiūros tarnybos veiklą bei Priežiūros tarnybos
bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir
organizacijomis
6.2.5. Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyrius
Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
1. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla ir jos rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų bei kitų rengiamų dokumentų projektai, susiję su lošimo įrenginių eksploatavimu, jų priežiūra
ir kontrole, neprieštarautų ALĮ bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų
organizavimą, nustatytiems reikalavimams;
2. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su Lietuvos lošimo įrenginių registro
tvarkymu, neprieštarautų ALĮ bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų
organizavimą, nustatytiems reikalavimams.
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VII SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
1. Siekiant panaikinti ir mažinti korupcijos rizikos veiksnių neigiamą įtaką, 2016 m. kovo 31 d.
Priežiūros tarnyboje surengti vidiniai mokymai įstaigos valstybės tarnautojams ir darbuotojams
antikorupcinio švietimo tema. Paskaitą skaitė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos
atstovas. Mokymuose dalyvavo 20 Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis.
2. Priežiūros tarnybos veiklos srityse - sprendimų dėl užsienio valstybėse akredituotų įstaigų
išduotų lošimo įrenginių sertifikatų pripažinimo priėmimas ir lošimo įrenginių ženklinimas specialiuoju
tapatumo ženklu, 2016 m. I ketvirtį buvo įgyvendintos priemonės, parengtos pagal antikorupciniu
požiūriu rizikingiausių veiklos sričių antikorupcinės analizės ir vertinimo rezultatus.
Sprendimų dėl užsienio valstybėse akredituotų įstaigų išduotų lošimo įrenginių sertifikatų
pripažinimo priėmimo srityje vykdant priemonę atlikti vertinimą, ar Priežiūros tarnybos direktoriaus
2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl papildomos informacijos, susijusios su akredituotomis
įstaigomis, pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos“
patvirtinti nurodymai yra pakankami darbui su akredituota įstaiga užtikrinti ir jos išduodamų sertifikatų
lošimo ar nuotolinio lošimo įrenginiams įvertinti, taip pat atlikti vertinimą korupcijos veiksnių
pasireiškimo prasme, o, nustačius trūkumų – patikslinti juos pagal poreikį, buvo atliktas Priežiūros
tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-32 patvirtintų nurodymų įvertinimas. Išvadoje
konstatuojama, kad nurodymai yra pakankami ir jų keisti ar pildyti nėra tikslinga.
Lošimo įrenginių ženklinimo specialiuoju tapatumo ženklu srityje vykdant priemonę papildyti
Ženklinimo tvarkos aprašą aiškiai apibrėžiant galimus konkrečius lošimo įrenginių ženklinimo tvarkos
pažeidimus ir nustatant atitinkamus Priežiūros tarnybos veiksmus, kurių turėtų būti imtasi nustačius
tokius pažeidimus, pakeistas Lošimų įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašas,
patvirtintas Priežiūros tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. DI-30 „Dėl Lošimų
įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašo patvirtinimo“, jame nustatyti galimi
lošimo įrenginių ženklinimo tvarkos pažeidimai ir Lošimų priežiūros tarnybos privalomi veiksmai,
šiems pažeidimams pašalinti. Pakeitimai patvirtinti Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 24 d.
įsakymu Nr. DI-124.
3. Atlikta Priežiūros tarnybos veiklos srities – leidimų steigti lažybų ir totalizatoriaus punktus,
atidaryti lošimo automatų ar bingo salonus arba lošimo namus (kazino) išdavimas, papildymas,
pakeitimas, jų galiojimo panaikinimas (toliau – veiklos sritis) – antikorupcinė analizė ir vertinimas.
Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. birželio 14 d.
įsakymo Nr. 1K-247 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai
priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose tikslinga 2016 metais atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą,
nustatymo“ 9 punkte nustatytą veiklos sritį, kurioje 2016 metais tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir
vertinimą, atliko leidimų steigti lažybų ir totalizatoriaus punktus, atidaryti lošimo automatų ar bingo
salonus arba lošimo namus (kazino) išdavimo, papildymo, pakeitimo, jų galiojimo panaikinimo veiklos
srities vertinimą.
Remiantis atliktu vertinimu ir pasiūlymais, Priežiūros tarnybos veiklos srityje buvo papildyti
Lažybų ar totalizatoriaus punkto patalpų ir Lošimo namų (kazino), automatų ar bingo salono patalpų
patikrinimo klausimynai (toliau – klausimynai). Papildyti klausimynai patvirtinti Priežiūros tarnybos
direktoriaus 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. DI-760 „Dėl Lažybų ar totalizatoriaus punkto patalpų,
Automatų ar bingo salono patalpų, Lošimo namų (kazino) patalpų patikrinimo klausimynų formų ir
Grįžtamojo (pakartotinio) lošimų organizavimo vietos patalpų patikrinimo akto formos patvirtinimo“.
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas:
2016 m. atlikti 4 teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai:
1. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų
taisyklių projekto antikorupcinis vertinimas.
2. Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių projekto
antikorupcinis vertinimas.
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3. Didžiųjų loterijų ataskaitų pildymo tvarkos aprašo projekto antikorupcinis vertinimas.
4. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento
projekto antikorupcinis vertinimas.
VIII SKYRIUS
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
2016 m. tęstas tarptautinis bendradarbiavimas pagal Priežiūros tarnybos pasirašytus tarptautinius
susitarimus dėl keitimosi informacija bei gerąja praktika.
1. 2016 m. gegužės 31 d. Priežiūros tarnyba pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su tarptautine
organizacija ESSA, kuriuo susitarė dalintis informacija, siekiant užkirsti kelią manipuliacijoms sporto
varžybų rezultatais.
2. Tęstas bendradarbiavimas pagal 2015 m. lapkričio 27 d. pasirašytą Briuselyje Europos
Sąjungos lošimus prižiūrinčių institucijų bendradarbiavimo susitarimą dėl nuotolinių lošimų.
Dalyvauta trijuose Ekspertų grupės posėdžiuose Briuselyje, Belgijoje.
3. Tęstas bendradarbiavimas su Europos lošimus prižiūrinčių institucijų forumo GREF nariais.
4. 2016 m. gegužės 31 d. – birželio 3 d. dalyvauta kasmetinėje GREF konferencijoje Sent
Džiulianse, Maltoje.
5. 2016 m. birželio mėnesį dalyvauta Prancūzijos nuotolinių lošimų priežiūros institucijos
ARJEL (angl. – French Online Gaming Regulatory Authority) organizuotame seminare, skirtame kovai
prieš nelegalių lošimų pasiūlą Paryžiuje, Prancūzijoje.
6. 2016 m. rugsėjo mėnesį Paryžiuje, Prancūzijoje, dalyvauta susitikime su Prancūzijos
nuotolinių lošimų priežiūros institucijos ARJEL specialistais nuotolinių lošimų priežiūros klausimais.
7. 2016 m. spalio mėnesį Kopenhagoje (Brondby), Danijoje, dalyvauta Europos Tarybos ir
Europos Sąjungos projekto „Apsaugokime sportą nuo nusikaltimų“ (angl. – „Keep Crime Out Of
Sport“) trečiajame regioniniame seminare.
8. 2016 m. lapkričio mėnesį Paryžiuje, Prancūzijoje dalyvauta Europos Tarybos ir Europos
Sąjungos projekto „Apsaugokime sportą nuo nusikaltimų“ pirmajame pažintiniame vizite.
9. 2016 m. lapkričio mėnesį Jungtinėje Karalystėje lankytasi akredituotoje įstaigoje
(laboratorijoje) NMI Metrology & Gaming Limited, esančioje Bangore, kur susipažinta su laboratorijos
veikla, susijusia su nuotolinių lošimo įrenginių sertifikavimu, bei Jungtinės Karalystės Lošimų
komisijoje, esančioje Birmingeme, kur dalyvauta susitikime su specialistais azartinių lošimų ir
nuotolinių lošimų reglamentavimo ir priežiūros klausimais.
10. 2016 m. lapkričio mėnesį Sofijoje, Bulgarijoje lankytasi Rytų Europos lošimų konferencijoje
(angl. – Eastern European Gaming Summit).
IX SKYRIUS
VIEŠIEJI RYŠIAI
Siekiant organizuoti ir užtikrinti viešosios informacijos apie Priežiūros tarnybos veiklą
skleidimą, per ataskaitinį laikotarpį Priežiūros tarnybos atstovai dalyvavo televizijos, radijo laidose,
žiniasklaidos atstovams teikė informaciją raštu ir davė interviu.
1. 2016 m. kovo 30 d. parengtas ir su Finansų ministerija suderintas Priežiūros tarnybos
viešinimo ir įvaizdžio gerinimo 2016 metų priemonių planas
2. 2016 m. Priežiūros tarnybos specialistai 31 kartą davė interviu ar teikė informaciją
žiniasklaidos atstovams (2015 m. – 31 kartą) ( LRT radijo ir televizijos laidos „Lietuvos diena“, „Labas
rytas, Lietuva“, „Misija Vilnija“, „Ryto garsai“, „Pinigų karta“, Panorama, televizijos kanalo LNK laida
„Yra kaip yra“, LRytas TV, „Žinių radijo“, radijo stotis „Kelyje“, naujienų agentūra BNS, dienraštis
„Sekundė“, savaitraštis „Panevėžio balsas“, žurnalas „Valstybė“, leidinys „Lietuvos žinios“, dienraštis
„Lietuvos žinios“, savaitraštis „Lietuvos sveikata“, portalai ALFA, www.krepsinis.net, www.15min.lt,
TV3).
Žurnalistus dažniausiai prašė pateikti informaciją apie susitarimus sporte, apie lošimų ir loterijų
verslo tendencijas, apie loterijų organizatorių skiriamą labdarą ir paramą, loterijų ir lošimų organizatorių
sumokamus mokesčius į valstybės biudžetą, apie azartinių lošimų reklamą. Taip pat domėtasi ALĮ
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pataisomis, susijusiomis su nuotolinių lošimų organizavimu Lietuvoje, įsigaliojusiomis nuo 2016 m.
sausio 1 d., klausta apie nelegaliai siūlomas nuotolinių lošimų paslaugas, tokias paslaugas siūlančių
svetainių blokavimą. Kiti žurnalistų klausimai buvo susiję su nepilnamečių lošimu, su lošimų
priklausomybe, domėtasi loterijas organizuojančių bendrovių finansiniais rodikliais, teirautasi dėl
reikalavimų atstumams nuo lošimų organizavimo vietų iki mokymo, gydymo įstaigų.
3. Vykdant visuomenės informavimą apie Priežiūros tarnybos veiklą, Priežiūros tarnybos
tinklalapio www.lpt.lt skiltyje „Naujienos“ ir „Tarptautinis bendradarbiavimas“ skelbta 15 pranešimų,
taip pat skelbti 52 pranešimai apie savaitės įvykius skiltyje „Savaitės įvykiai“ (2015 m. parengta 20
pranešimų Priežiūros tarnybos tinklalapio www.lpt.lt naujienų skilčiai).
4. Išplatinti 7 informaciniai pranešimai spaudai, dalyvauta 3 televizijos, radijo laidose (Radijo
stotis „Kelyje“; LNK televizija, laida „Yra kaip yra“; LRT televizija, laida „Labas rytas. Lietuva“).
5. Taip pat parengti ir išsiųsti 4 spaudos pranešimai užsienio žiniasklaidos atstovams. Atlikus
užsienio žiniasklaidos monitoringą, rasta mažiausiai 32 publikacijos, parengtos šių pranešimų pagrindu.
6. Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje buvo skelbta 730 publikacijų azartinių lošimų ir loterijų
tema (2015 m. - 627 publikacijos ).
X SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 367 STRAIPSNIO
2 DALYJE NURODYTA INFORMACIJA
10.1. Konsultavimo veikla, išskiriant ataskaitinio laikotarpio aktualiausius ūkio subjektams
klausimus, daugiausia aiškinimo reikalingas teisės aktų nuostatas
2016 m. Priežiūros tarnybos specialistai suteikė 754 konsultacijas, iš kurių 537 (71,22 %)
suteiktos žodžiu, 217 (28,78 %) suteiktos raštu (elektroniniu paštu ir oficialiais raštais) (2015 m.
Priežiūros tarnybos specialistai suteikė 671 konsultaciją, iš kurių 426 (63,49 %) suteiktos žodžiu, 245
(36,51 %) suteiktos raštu (elektroniniu paštu ir oficialiais raštais).
Iš 2016 m. suteiktų konsultacijų:
- 210 (27,85 %) konsultacijų suteikta prižiūrimiems ūkio subjektams;
- 544 (72,15 %) konsultacijų suteikta fiziniams asmenims ir kitiems subjektams (advokatai,
žiniasklaidos atstovai, kitos bendrovės, užsienio valstybių lošimų priežiūros institucijų ar organizacijų
atstovai, kiti neprisistatę asmenys).
Apibendrinus iki atskaitinio laikotarpio pabaigos suteiktas konsultacijas, pažymėtina, kad
aktualiausi klausimai, dėl kurių į Priežiūros tarnybos specialistus kreiptasi konsultacijos, buvo susiję su:
1. nuotolinių lošimų organizavimu ir blokavimu (211 konsultacijų – 27,98 %);
2. azartinių lošimų reklama (ALĮ 10 straipsnio 9 dalis) (101 konsultacija – 13,40 %);
3. lošimų organizatorių reglamentų nuostatų ir laimėjimų išmokėjimų (26 – 3,45 %);
4. loterijų organizavimo, taisyklių turinio ir licencijos organizuoti didžiąsias loterijas gavimo (25
konsultacijos – 3,32 %).
Kitos konsultacijos (391, t. y. 51,86 %) suteiktos dėl:
1. Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymo;
2. reikalavimų norint gauti licenciją organizuoti azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas, kokius
dokumentus reikia pateikti norint gauti ar patikslinti licenciją;
3. galimybės lošimų organizavimo vietose organizuoti kitą ūkinę komercinę veiklą;
4. lošimų organizavimo reglamentų nuostatų derinimo;
5. dėl prekybinio žaidimo;
6. manipuliacijų sporte;
7. pinigų plovimo prevencijos.
Palyginimui, 2015 m. aktualiausi klausimai, dėl kurių į Priežiūros tarnybos specialistus kreiptasi
konsultacijos, buvo susiję su:
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1. azartinių lošimų reklama (97 konsultacijos – 14,45 %);
2. nuotolinių lošimų organizavimu (53 konsultacijos – 7,90 %);
3. lošimų organizatorių reglamentų nuostatų ir laimėjimų išmokėjimų (35 – 5,22 %).
10.2. Vykdytų patikrinimų skaičius, pobūdis, trukmė
10.2.1. Vykdytų patikrinimų ir tyrimų skaičius
Ataskaitiniu laikotarpiu, pagal fizinių asmenų gautus skundus ar kitą užfiksuotą informaciją (dėl
galimų azartinių lošimų / didžiųjų loterijų organizavimo tvarkos pažeidimų) Priežiūros tarnyboje iš viso
buvo inicijuoti 92, užbaigti 83 tikrinimai (2015 m. buvo atliekami 84 tikrinimai, iš kurių 81 tikrinimas
užbaigtas. Inicijuota 70 naujų azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas organizuojančių subjektų
tikrinimų). 11 tikrinimų tęsiama 2017 m. I ketvirtį.
Pagal fizinių asmenų gautus skundus ar kitą užfiksuotą informaciją (dėl galimų azartinių lošimų
/ didžiųjų loterijų organizavimo tvarkos pažeidimų) Priežiūros tarnyboje buvo inicijuota 10 tyrimų,
užbaigti 6 tyrimai.
Tyrimai dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos 2016 m.
Priežiūros tarnybos iniciatyva buvo atlikti 45 tyrimai.
Duoti privalomi nurodymai užblokuoti 148 interneto svetaines.
Vidutiniškai vienas tyrimas (skaičiuojama nuo tyrimo pradžios iki Vilniaus apygardos
administracinio teismo nutarties priėmimo) truko 15 d.
2016 m. 235 kartus buvo apsilankyta lošimų organizavimo vietose. Šių apsilankymų metu 120
kartų buvo atliekami lošimų organizatorių tikrinimai ir 115 kartų suteiktos konsultacijos (Per 2015 m. –
apsilankyta 340. Šių apsilankymų metu 236 kartus buvo atliekami bendrovių tikrinimai ir 104 kartus
suteiktos konsultacijos.)
10.2.2. Tikrinimų ir tyrimų pobūdis
Priežiūros 2016 m. atliko tikrinimus dėl:
1. Draudžiamos azartinių lošimų reklamos skleidimo;
2. Lošimo organizatorių lošimų reglamentų nuostatų laikymosi.
3. Loterijų organizavimo ir taisyklių laikymosi.
4. Reikalavimų lošimų organizavimo vietų patalpoms užtikrinimo (patalpų izoliuotumas).
5. Laimėjimų išmokėjimo lažybų metu.
6. Loterijų laimėjimų fondų sudarymo.
7. Azartinių lošimų organizavimo ALĮ nenustatyta tvarka.
8. Lošimo automatų skaitiklių parodymų ir laimėjimų fondo ataskaitų pildymo ir rodmenų
teikimo.
9. Nepilnamečių asmenų dalyvavimo azartiniuose lošimuose.
10. Lošimo įrangos eksploatavimo.
11. Lošimo įrenginių atitikimo ALĮ ir Priežiūros tarnybos nustatytiems reikalavimams.
12. Nuotoliniuose lošimuose dalyvaujančių lošėjų apsaugos reikalavimų laikymosi.
13. Nuotolinio lošimo lažybų organizavimo (lošėjo lošimų sąskaitos papildymo, nuotolinio
lošimo sutarties sudarymo).
Taip pat buvo atliekami planiniai lošimų organizatorių tikrinimai.
Priežiūros tarnybos 2016 m. atlikti tyrimai buvo susiję su:
1. Nelegalia nuotolinių lošimų veikla;
2. Įrenginių, panašių į lošimo įrenginius eksploatavimu;
3. Azartinių lošimų reklama.
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10.2.3. Tikrinimų ir tyrimų trukmė
Vidutiniškai vienas Priežiūros tarnybos tikrinimas 2016 m. truko: 52 d. (1 mėn. 22 d.).
Vidutiniškai vienas Priežiūros tarnybos tyrimas 2016 m. truko: 37 d. (1 mėn. 7 d.).
Vidutiniškai vienas Priežiūros tarnybos tikrinimas 2015 m. truko: 53 d. (1 mėn. 23 d.).
Vidutiniškai vienas Priežiūros tarnybos tyrimas 2015 m. truko: 204 d. (6 mėn. 24 d.).
10.3. Ūkio subjektams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo
ar netinkamo vykdymo mastas, priežastys, taikytos prevencinės ir poveikio priemonės,
dažniausiai pažeidžiamos teisės aktų nuostatas
Priežiūros tarnyba, vykdydama Priežiūros tarnybos 2016 m. veiklos plane numatytą priemonę
„Atlikti lošimų ir loterijų organizavimo valstybės priežiūrą“, per ataskaitinį laikotarpį iš viso atliko 83
ūkio subjektų (azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių) tikrinimą (79 – specialiuosius,
4 – planinius).
2016 m. atliktų tikrinimų metu:
- nustatyti 38 pažeidimai;
- surašyta 20 administracinio teisės pažeidimo protokolų (toliau – ATPP) (2015 m. - 9 ATPP);
- 7 kartus ūkio subjektai įspėti apie galimą licencijos sustabdymą (2015 - 2 kartus);
- 10 pažeidimų pripažinti mažareikšmiais (2015 m. - 2);
- suteikta 1 rekomendacija ūkio subjektui (2015 m. - 6).
45 atliktų ūkio subjektų (azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių) tikrinimų metu
licencijuojamos veiklos pažeidimų nenustatyta.
2016 m. atliktų tikrinimų metu nustatyta, kad dažniausiai pažeidžiamos teisės aktų nuostatos,
susijusios su azartinių lošimų reklama; reikalavimais lošimų organizatoriams; minimalios pinigų sumos
skyrimu tik lošimų laimėjimų išmokėjimams; patalpų izoliuotumo reikalavimais; lažybų laimėjimų
išmokėjimu; draudimu lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų; prievole patikrinti asmens
tapatybę, jeigu kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų; draudimu organizuoti lošimus
pažeidžiant ALĮ nustatytą tvarką; lošėjo lošimų sąskaitos papildymu grynaisiais pinigais; piniginių lėšų
skyrimu labdarai arba paramai loterijose; Lošimo įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu
tvarkos reikalavimais ir Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklių reikalavimais.
Administracinio teisės pažeidimo protokolai surašyti dėl pažeidimų, numatytų Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 17318 straipsnio 1 ir 2 dalyse, t. y.:
dėl ALĮ 10 straipsnio 1 dalies (draudimas organizuoti lošimus pažeidžiant ALĮ nustatytą
tvarką);
ALĮ 10 straipsnio 9 dalies (azartinių lošimų reklama);
ALĮ 11 straipsnio 1 dalies (reikalavimai lošimų organizatoriams);
ALĮ 13 straipsnio 5 dalies (minimalios pinigų sumos skyrimas tik lošimų laimėjimų
išmokėjimams);
ALĮ 16 straipsnio 51 dalies (įrenginių panašių į lošimo įrenginius eksploatavimas);
ALĮ 205 straipsnio 1 dalies (lošėjo lošimų sąskaitos papildymas grynaisiais pinigais)
pažeidimų;
ALĮ 10 straipsnio 10 dalies (draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų);
ALĮ 20 straipsnio 1 dalies (privaloma patikrinti asmens tapatybę, jeigu kyla abejonių, kad
asmuo yra jaunesnis negu 18 metų).
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10.4. Siūlomi keisti ar priimti nauji teisės aktai, išskiriant priemones, kuriomis šalinamos teisinio
reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama
priežiūros našta ūkio subjektams
10.4.1. Siūlomi keisti teisės aktai
1. Šiuo metu ALĮ yra nustatytas baigtinis leidžiamos skelbti informacijos apie azartinius lošimus
sąrašas. ALĮ 10 straipsnio 9 dalyje nenustatyti reikalavimai tokios informacijos pateikimo formai, būdui
ir laikui. Neretai šalia azartinių lošimų reklamos pateikiama informacija, kuri gali būti vertinama
dviprasmiškai (kaip užslėpta ALĮ 10 straipsnio 9 dalyje nenumatyta azartinių lošimų reklama). Teismų
praktikoje ALĮ nustatytos reklamos draudimo išimčių sąrašas buvo išplėstas, todėl šiuo metu yra
susidariusi situacija, kuomet kai kuriais atvejais galima reklamuoti daugiau nei yra tiesiogiai leidžiama
ALĮ. Atsižvelgiant į vis dažniau atliekamus tikrinimus dėl galimai draudžiamos azartinių lošimų
reklamos skelbimo, siekiant apsaugoti visuomenę ir ypač nepilnamečius nuo lošimų neigiamos įtakos,
tikslinga ALĮ papildyti aiškiomis ir nedviprasmiškomis nuostatomis, reglamentuojančiomis azartinių
lošimų reklamą.
2. Šiuo metu lošimų organizatoriai naudojasi bendrovių, kurios sukuria, filmuoja ir internetu
transliuoja įvykius dėl kurių baigties lošimų organizatoriai lošėjams siūlo lažintis paslaugomis. Pvz.
bendrovė studijoje filmuoja kamuoliukų su skaičiais ridenimo ir traukimo procesą, jį filmuoja ir lošimų
organizatoriams suteikia galimybę visą procesą transliuoti interneto svetainėje. Lošimų organizatorius
transliuoja įvykį viešai, lošėjams siūlo spėti kokie skaičiai iškris ir priima lošėjų įmokas. Bendrovė,
filmuojanti minėtą procesą, lošėjų įmokų nepriima ir laimėjimų neišmoka. Kamuoliukų filmavimo metu
naudojami įvairūs įrenginiai (kamuoliukų ridenimo mašinos, kortų maišymo įrenginiai ir pan.), kuriems
nenustatyti techniniai reikalavimai. Siekiant užtikrinti įvykių kūrimo proceso ir tuo pačiu lošimo
objektyvumą, tikslinga nustatyti reikalavimus lažybų įvykių kūrimo procesui arba jo metu naudojamai
įrangai.
3. ALĮ 9 straipsnyje nustatyta, kad lošimo namai (kazino) steigiami vietos savivaldybės tarybos
sutikimu. Kitų lošimo organizavimo vietų steigimui vietos savivaldybės tarybos sutikimas nereikalingas.
Atsižvelgiant į nuolat gaunamas gyventojų pretenzijas, susijusias su naujų lošimo vietų steigimu, ir
siekiant apsaugoti visuomenę nuo azartinių lošimų neigiamo poveikio, tikslinga į lošimų organizavimo
vietų steigimo bei leidimų organizuoti lošimus panaikinimo procesą įtraukti savivaldybes, kurių veiklos
teritorijoje ketinama atidaryti lošimų organizavimo vietą arba kurios veiklos teritorijoje lošimų
organizavimo vieta yra įsisteigusi.
10.4.2. Priimti teisės aktai
1. Parengtas ir priimtas Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. DI563 ,,Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012
m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-8 „Dėl Didžiųjų loterijų ataskaitų pildymo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“, kuriuo keičiama loterijų ataskaitų teikimo tvarka. Taisyklėse numatyta nauja ataskaitos rūšis
ir jos pildymo tvarka, kuria siekiama, kad tais atvejais kai telefoninio ar internetinio ryšio loterijos tiražas
vykdomas daugiau nei vieną kartą per parą, per šį laikotarpį vykusių tiražų eiga ir rezultatai būtų
fiksuojami Didžiosios telefoninio ar internetinio ryšio loterijos paros tiražų ataskaitoje, t. y. atsisakoma
reikalavimo pildyti Didžiosios loterijos tiražų ataskaitą po kiekvieno tą parą vykusio didžiosios
telefoninio ar internetinio ryšio loterijos tiražo. Pakeitus taisykles, administracinė našta ūkio subjektams
sumažinama 34022,19 Eur.
2. 2016 m. gegužės 2 d. priimtas Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. DI-231 „Dėl
Nuotolinio lošimo organizavimo reglamento rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.
3. 2016 m. gegužės 18 d. priimtas Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. DI-271 ,,Dėl
Pranešimo apie pasikeitusius azartinius lošimus organizuojančios bendrovės akcininkus, stebėtojų
tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką tvarkos aprašo
patvirtinimo“. Atsižvelgiant į tai, kad Azartinių lošimų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 740 „Dėl Azartinių lošimų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“, 25 punkte numatyta, kad: „Bendrovė, pasikeitus bendrovės akcininkams ir (ar)
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Taisyklių 9.3 punkte nurodytiems asmenims, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų
pasikeitimo įsigaliojimo apie tai pranešti Priežiūros institucijai jos nustatyta tvarka“, priėmus šį įsakymą
sudarytos galimybės efektyviau organizuoti ūkio subjektų veiklos priežiūrą.
4. 2016 m. gegužės 18 d. priimtas Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. DI-272 ,,Dėl
Pranešimo apie pasikeitusius loterijų organizatoriaus dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius,
administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), juridinį asmenį
kontroliuojančius asmenis tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Atsižvelgiant į tai, kad Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1550 „Dėl Didžiųjų ir mažųjų loterijų
licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 26 punkte nustatyta, kad: „Juridinis asmuo, pasikeitus Taisyklių
10.3 punkte nurodytiems asmenims, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo
įsigaliojimo apie tai pranešti licencijas išduodančiai institucijai jos nustatyta tvarka“, priėmus šį įsakymą
sudarytos galimybės efektyviau organizuoti ūkio subjektų veiklos priežiūrą.
5. 2016 m. gruodžio 28 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. DI-764 „Dėl Lošimų
priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
atliekamų tyrimų taisyklės.
6. 2016 m. gruodžio 30 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. DI-771 „Dėl azartinių
lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Azartinių lošimų
ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklės.
Minėtomis taisyklėmis aiškiai reglamentuota tyrimų ir tikrinimų atlikimo procedūros, nustatyti
terminai.
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