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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 Priežiūros tarnybos
direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, 14 punktu, Priežiūros tarnybos
veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, kurį tvirtina finansų ministras, ir
Priežiūros tarnybos padalinių pusmečių veiklos planais.
2017 metais institucija vykdė Priežiūros tarnybos 2017 m. metų veiklos plane, patvirtintame
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1K-291 „Dėl 2017 metų
veiklos planų patvirtinimo“, numatytą priemonę „Atlikti lošimų ir loterijų organizavimo valstybės
priežiūrą“.
Priežiūros tarnyba taip pat įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 –
2019 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m.
balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-167, numatytą priemonę 01-02-06 „Atlikti lošimų ir loterijų
organizavimo valstybės priežiūrą“.
II SKYRIUS
PRIEŽIŪROS TARNYBOS MISIJA
Dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų srityje,
vykdyti azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimo priežiūrą, kad būtų užtikrinta skaidri ir
saugi azartinių lošimų ir loterijų rinka.
III SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017–2019 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS IR
PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
3.1. Priemonės aprašymas, priemonės įgyvendinimo terminas, rezultatas
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 – 2019 metų strateginio veiklos plano
strateginiam tikslui pasiekti, Priežiūros tarnyba įgyvendina vykdomos tęstinės programos „Finansų
politikos formavimas ir įgyvendinimas“ uždavinio „Užtikrinti Finansų ministerijos valdymo srities
įstaigų veiklą“ priemonę „Atlikti lošimų ir loterijų organizavimo valstybės priežiūrą“ (kodas – 0102-06).
Vertinimo kriterijaus reikšmė 2017 metams (kodas P-01-02-01-02-06) – atliktų loterijų ir
lošimų organizatorių planinių patikrinimų ir jų metu nustatytų pažeidimų santykis (procentai),
vertinimo kriterijaus reikšmė - 29 %.
Vykdant Priežiūros tarnybos 2017 m. veiklos plane numatytą priemonę „Atlikti lošimų ir
loterijų organizavimo valstybės priežiūrą“, 2017 m. iš viso vykdyti 133 ūkio subjektų (azartinių
lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių) patikrinimai (4 planiniai patikrinimai, 129 neplaniniai
patikrinimai).
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Atlikti 4 planiniai ūkio subjektų tikrinimai, kurių metu nustatyti 2 pažeidimai
(mažareikšmiai pažeidimai1, už kuriuos poveikio priemonių netaikyta, neskaičiuojami).
Vertinimo kriterijaus reikšmei 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. Kriterijaus reikšmė
vertinama procentais.
Vertinimo kriterijaus reikšmė 2017 m. yra 50 %.
3.2. Pagrindiniai veiksniai ir aplinkybės, sąlygojusios priemonių plano įgyvendinimo
rezultatą
Strateginiame Lietuvos Respublikos finansų ministerijos plane numatytas vertinimo
kriterijaus reikšmės įvykdymas susijęs su įvairių veiksnių ir aplinkybių visuma. Atkreiptinas
dėmesys, kad Priežiūros tarnyba šio rodiklio pasiekimo neturi galimybės valdyti, nes jis priklauso
nuo prižiūrimų ūkio subjektų veiksmų, kuriuos Priežiūros tarnyba vertina patikrinimo metu. 2017
m. susiklosčius situacijai, kuomet 4 atliktų planinių patikrinimų metu buvo nustatyti 2 pažeidimai,
vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta.
Pabrėžtina, kad kaip ir ankstesniais metais, 2017 m. Priežiūros tarnyboje, siekiant nustatyto
plano įgyvendinimo rezultato, įgyvendintos šios priemonės:
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 kompetencijos didinimas, darbuotojų mokymai.
6. Efektyvus bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, siekiant gerinti ūkio subjektų
veiklos, rizikos analizės procesus, pažeidimų prevenciją (Valstybine mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija ir t.t.).

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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3.3

Ištekliai, patvirtintų asignavimų panaudojimas

Priežiūros tarnybai 2017 m. pagal asignavimų valdytojo patvirtintą 2017 m. programos
sąmatą buvo skirta 581,1 tūkst. eurų, iš jų 321,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui (2016 m. buvo skirta
500,2 tūkst. eurų, iš jų 298,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui).
Priemonės atlikti lošimų ir loterijų organizavimo valstybės priežiūrą asignavimų
panaudojimas 2017 m.
Asignavimai

Iš viso asignavimų priemonei
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
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)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai, tūkst.
eurų
581,1

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. eurų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

562,7

97 proc.

581,1

562,7

97 proc.

581,1

562,7

97 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
2017 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
Iš viso 2017 m. laikotarpį išduota 1 licencija organizuoti totalizatorių, 1 licencija organizuoti
lažybas ir 1 licencija organizuoti didžiąsias loterijas.
Panaikinta 1 licencija organizuoti didžiąsias loterijas, 3 licencijos organizuoti lažybas, 1
licencija organizuoti bingą, 1 licencija organizuoti lošimus B kategorijos automatais ir patikslinta 1
licencija organizuoti didžiąsias loterijas.
2017 m. pabaigoje buvo išduotos:
- 8 licencijos, suteikiančios teisę organizuoti didžiąsias loterijas,
- 4 licencijos, suteikiančios teisę organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos lošimo
automatais,
- 9 licencijos, suteikiančios teisę organizuoti lošimus B kategorijos lošimo automatais,
- 6 licencijos, suteikiančios teisę organizuoti lažybas;
- 2 licencijos suteikiančios teisę organizuoti totalizatorių.

Šiame skyriuje pateikiami duomenys apibendrinti remiantis Priežiūros tarnybos Licencijų ir leidimų skyriaus 2017
m. I - IV ketvirčio ataskaita ir Leidimų registracijos žurnalu.
2
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Azartiniai lošimai
Leidimų išdavimas, pakeitimas ir papildymas
-

išduota 15 leidimų atidaryti automatų salonus (2016 m. – 23);
prašymų išduoti leidimus atidaryti lošimo namus (kazino) nebuvo gauta;
išduotas 1 leidimas organizuoti nuotolinius lošimus (2016 m. - 6);
leista steigi 43 lažybų punktus (2016 m. – 25);
pakeisti 23 leidimai atidaryti lošimo namus (kazino) (2016 m. - 25);
pakeista 18 leidimų atidaryti automatų salonus (2016 m. – 29);
prašymų pakeisti leidimus organizuoti nuotolinius lošimus nebuvo gauta (2016 m. – 1);
papildyti 2 leidimai atidaryti lošimo namus (kazino) (2016 m. - 10);
papildyta 18 leidimų atidaryti automatų salonus (2016 m. - 10);
papildyta 11 leidimų organizuoti nuotolinius lošimus (2016 m. - 9).
Lošimo įrenginių pakeitimas kitais lošimo įrenginiais

2017 m. gauti ir išnagrinėti bei patenkinti:
- 31 prašymas leisti lošimo namuose (kazino) pakeisti lošimo įrenginius kitais tos pačios
rūšies lošimo įrenginiais (2016 m. - 36);
- 245 prašymai leisti automatų salonuose pakeisti lošimo įrenginius kitais tos pačios rūšies
lošimo įrenginiais (2016 m. - 200);
- 32 prašymai leisti eksploatuoti lošimo įrenginį lažyboms organizuoti veikiančiuose lažybų
punktuose (2016 m. - 4);
- 37 prašymai padidinti lažybų punktuose eksploatuojamų lošimo įrenginių lažyboms
organizuoti skaičių (2016 m. - 3);
- prašymų sumažinti lažybų punktuose eksploatuojamų lošimo įrenginių lažyboms
organizuoti skaičių (ir šių įrenginių nebeeksploatuoti) negauta (2016 m. – 11);
- prašymų leisti eksploatuojamus lošimo įrenginius lažyboms organizuoti pakeisti kitais tos
pačios rūšies lošimo įrenginiais negauta (2016 m. – 0).
Leidimų panaikinimas.
- prašymų panaikinti leidimus atidaryti lošimo namus (kazino) negauta (2016 m. – taip pat
negauta);
- panaikintas 18 leidimų atidaryti automatų salonus galiojimas (2016 m. - 6);
- leista uždaryti 40 lažybų punktų (2016 m. - 22).
Lošimų organizavimo reglamentų patvirtinimai, pakeitimai, papildymai.
- prašymų patvirtinti lošimo namų (kazino), automatų salonų lošimų organizavimo
reglamentus nebuvo gauta (2016 m. – 0);
- patvirtinti 6 lošimo namų (kazino) lošimų organizavimo reglamento pakeitimai ar
papildymai (2016 m. - 8);
- patvirtinti 9 automatų salonų lošimų organizavimo reglamento pakeitimai ar papildymai
(2016 m. - 9);
- prašymų patvirtinti lažybų organizavimo reglamentus, jų pakeitimus ir papildymus nebuvo
gauta (2016 m. – patvirtinti 3 lažybų organizavimo reglamentai ir 6 lažybų organizavimo reglamento
pakeitimai ar papildymai);
- patvirtintas 1 nuotolinio lošimo organizavimo reglamentas (2016 m. - 8);
- patvirtinta 16 nuotolinio lošimo organizavimo reglamentų pakeitimų ir papildymų (2016
m. - 16).
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Elektroninių paslaugų teikimas
2017 m. suteikta 113 elektroninių paslaugų (I ketvirtį - 1, II– 29 elektroninės paslaugos, III
– 54, IV - 29).
Lentelėje pateikiami 2017 m. statistiniai duomenys apie Priežiūros tarnybos išduotus ir
panaikintus leidimus.
1. 2017 m. išduotų ir panaikintų leidimų statistika

Išduoti leidimai
I
II
III IV

Leidimų
rūšis
Automatų
salonai
Lošimo
namai
(kazino)
Lažybų
punktai
Nuotoliniai
lošimai

5

6

3

1

Iš viso per
2017 m.
išduota
15

4

5

3

6

Iš viso per
2017 m.
panaikinta
18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

10

30

1

43

2

4

32

2

40

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Panaikinti leidimai
I
II
III IV

Lošimų organizavimo vietos
Lentelėje pateikiami 2012 – 2017 metų statistiniai duomenys apie Priežiūros tarnybos
išduotus, pakeistus ar papildytus ir panaikintus leidimus.
2. 2012 – 2017 m. išduotų ir panaikintų leidimų statistika

Informacija apie leidimus
per laikotarpį

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lažybų punktai

Išduoti leidimai atidaryti
lošimų organizavimo vietą

Lošimo namai (kazino)

10

25

25

26

23

15

-

3

-

2

0

0

21

18

13

30

25

43

Panaikinti
leidimai

Automatų salonai

2

6

5

7

6

18

-

1

-

-

0

0

14

30

19

29

22

40
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2017 m. pabaigoje Lietuvoje veikė:
– 19 lošimo namų (kazino) (2016 m. – 19);
– 196 lošimo automatų salonai (2016 m. – 196);
– 178 lažybų punktai (2016 m. – 174);
6 bendrovės turėjo leidimus organizuoti nuotolinius lošimus (2016 m. – 6).
Lošimo įrenginiai
2017 m. pabaigoje:
Lošimo namuose (kazino) eksploatuota:
– 669 A kategorijos automatai (2016 m. – 701) ;
– 113 stalų (82 kortų stalai ir 31 ruletė) (2016 m. - 132 stalų (96 kortų stalai ir 36 ruletės).
Lošimo automatų salonuose eksploatuota 3712 B kategorijos automatų (2016 m. – 3781).
Lažybų punktuose eksploatuota 210 lošimo įrenginių lažyboms organizuoti (2016 m. – 157).
Taip pat eksploatuota 217 nuotolinio lošimo įrenginių (2016 m. – 9).
3. Leidimuose nurodytų lošimo įrenginių skaičius 2002 – 2017 metų duomenimis

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
2017
113*
* 82 kortų stalai, 31 ruletė

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
669
3712
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4. Leidimuose nurodytų lošimo įrenginių dinamika 2002 – 2017 metais

Lošimo įrenginių skaičiaus dinamika 2002 - 2017
metais
4000
3585
3500

3781 3712

3276
2981

3000
2517

2505
2322

2500

2314
2108

2085
2000
1326

1500

888 956
836

1000
500

654
597
522
363
169
123 152
28 55 100

1054

995
613

192

198

171

111

500
95

495

105

96

596

525

120

661

596
122

132

701

132

669

113

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lošimo stalai

A kategorijos lošimo automatai

B kategorijos lošimo automatai

Lošimų ir loterijų organizatoriai 2017 m. pabaigoje:
Azartiniai lošimai
Azartinius lošimus organizavo 12 bendrovių (licencijas turėjo 15 bendrovių) (2016 m. - 13
bendrovių (licencijas turėjo 16 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
4

9

8

6

5

Bingas

0

0

Totalizatorius

2

0

Nuotolinių lošimų organizatoriai
- 6 bendrovės organizavo nuotolinio lošimo lažybas (2016 m. – 6);
- 1 bendrovė organizavo nuotolinius stalo lošimus (2016 m. – 1);
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- 4 bendrovės organizavo nuotolinius lošimus A kategorijos automatais (2016 m. – 5);
- 1 bendrovė organizavo nuotolinius lošimus B kategorijos automatais;
- 1 bendrovė organizavo nuotolinio lošimo lažybas dėl objektyviai neįvyksiančių šunų ir žirgų
lenktynių.
Didžiosios loterijos
2017 m. didžiąsias loterijas organizavo 8 bendrovės (licencijas turėjo 8 bendrovės).
(2016 m. - didžiąsias loterijas organizavo 5 bendrovės (licencijas turėjo 8 bendrovės).
2017 m. suderintos 59 loterijos taisyklės, 19 organizuojamų loterijų taisyklių pakeitimų ir
papildymų, taip pat atsisakyta suderinti 1 didžiosios loterijos taisykles.
Suderintas 12 loterijos taisyklių pabaigos paskelbimas (2016 m. – suderintos 28 naujos
loterijų taisyklės (prašymai tenkinti), 12 organizuojamų loterijų taisyklių pakeitimų, taip pat
atsisakyta suderinti 5 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 2017 m.:
- įregistruoti 746 lošimo įrenginiai (2016 m. – 781);
- išregistruota 811 lošimo įrenginių (2016 m. – 582);
- pakeisti 1066 registro objektai (2016 m. – 952).
Priežiūros tarnyba 2017 m. išnagrinėjo 468 prašymus ir patvirtino lošimo įrenginių tipus
(2016 m. - 497).
2017 m. vidutiniškai 1 prašymo nagrinėjimas truko 2,4 dienos (2016 m. – 0,5 dienos).
Prašymų pripažinti ne valstybėje narėje akredituotos įstaigos ir jos išduodamus sertifikatus
lošimo įrenginiams ir (ar) nuotolinio lošimo įrenginiams nebuvo gauta (2016 m. pripažinta 1
akredituota įstaiga).
2017 m. apie savo akreditavimo sertifikato numerį, jo galiojimo laiką ir kitą Priežiūros
tarnybos reikalaujamą informaciją pranešusių akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų nebuvo (2016
m. - 12 akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų pranešė Priežiūros tarnybai apie savo akreditavimo
sertifikato numerį, jo galiojimo laiką ir kitą Priežiūros tarnybos reikalaujamą informaciją).
Nuotolinio lošimo įrenginių registravimo žurnale 2017 m. įregistruota 211 nuotolinio
lošimo įrenginių (2016 m. – 10).
4.3. Kita veikla
4.3.1. Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registras
Nuo 2017 m. gegužės 1 d. pradėjo veikti Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registras
(toliau – registras). Registro tvarkytoja yra Priežiūros tarnyba. Registro valdytoja – Lietuvos
Respublikos finansų ministerija.
Nuo 2017 m. gegužės 1 d., įsigaliojus ALĮ pakeitimui, asmenų prašymų neleisti lošti ir
dalyvauti nuotoliniuose lošimuose (toliau – prašymai) pateikimas įgavo teisinę galią. Už asmenų,
pateikusių prašymus, įleidimą į lošimų organizavimo vietas atsakomybė tenka lošimų
organizatoriams.
Taip pat ALĮ numatytas draudimas į lošimų organizavimo vietas įleisti asmenis, kurie teismo
tvarka pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais šioje srityje ir leisti tokiems asmenims
dalyvauti nuotoliniuose lošimuose.
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2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, nuo registro veiklos pradžios, t. y. nuo 2017 m. gegužės
1 d., gauta ir registre užregistruota 2 580 prašymų.
Be to, pasirašyta 13 Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro duomenų teikimo
sutarčių su institucijomis.
4.3.2. Teisės aktų, teisės aktų projektų parengimas, siūlymai dėl įstatymų projektų
2017 m. rengti ALĮ ir LĮ pakeitimų projektai, susiję su lošėjų ir žaidėjų apsaugos didinimu
bei lošimų ir loterijų prieinamumo mažinimu.
Teikti siūlymai Finansų ministerijai ALĮ Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29, straipsnių pakeitimo
ir įstatymo papildymo 141 ir 161 straipsniais įstatymo projektui dėl:
1) reglamentavimo, kuriuo įtvirtinamas informacijos perdavimo Priežiūros tarnybos
administruojamai informacinei sistemai, elektroninio įrenginio („drop box“) pagalba;
2) ALĮ 10 straipsnio 3 dalies pakeitimo nustatančio, kad: „Patalpose, kuriose organizuojami
lošimai automatais, bingas, stalo lošimai, draudžiama kita ūkinė komercinė veikla, išskyrus
restoranų, barų, koncertinę veiklą ir valiutos keitimą“.
ALĮ pakeitimo projekto rengimo metu dėl automatų sujungimo į bendrą tinklą, piniginių lėšų
kontrolės lošimo vietose ir lošėjų apsaugos taip pat buvo teikti siūlymai darbine tvarka Finansų
ministerijos specialistams. Siūlymai taip pat buvo teikti minėto projekto svarstymo Lietuvos
Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos, Ekonomikos
komitetų posėdžių metu.
Taip pat teikti siūlymai Finansų ministerijai ALĮ Nr. IX-325 10, 18 ir 20 straipsnių
pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1199(2) dėl:
1) draudimo nepilnamečiams asmenims būti lošimų organizavimo vietose;
2) azartinių lošimų reklamos ribojimo.
Taip pat Finansų ministerija raštu informuota apie problemas, susijusias asmenų, pateikusių
prašymus neleisti lošti, įleidimu į lošimų organizavimo vietas ir įstatymo įgyvendinimo priežiūra,
pateikti siūlymai nustatyti ALĮ Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių pakeitimo ir įstatymo
papildymo 151, 161 straipsniais įstatymo Nr. XIII-771 nuostatų, susijusių su prievole visose lošimų
organizavimo vietose įrengti skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemą, įsigaliojimo datą nustatant 2018 m. gegužės 1 d.
Rengiant LĮ pakeitimo įstatymo projektą, projekto rengėjams Finansų ministerijoje teikti
siūlymai dėl pakeitimų, kuriais stiprinama loterijų žaidėjų interesų apsauga. Buvo pateikti siūlymai
susiję su loterijų žaidėjų amžiaus nustatymu, žaidimui skirtų sumų ribojimu, reikalavimais loterijų
bilietų spaustuvėms, loterijų pavadinimams. Taip pat teikti siūlymai dėl bilietų išvaizdos, žaidėjų
sutarčių sudarymo, loterijų reklamos ribojimo, loterijų pabaigos skelbimo ir laimėjimų išmokėjimų
užtikrinimo. Projekto rengimo metu buvo teikti ir siūlymai nesusiję su žaidėjų interesų apsauga, t.
y. siūlymai dėl loterijų organizatorių finansinės kontrolės, reikalavimų loterijų organizatoriams,
loterijų veiklos licencijavimo ir loterijų taisyklių derinimo.
Parengtas ir priimtas Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr.
DI-253 ,,Dėl Prašymų neleisti lošti pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos arba lošimų organizatoriui tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr.
1K-146 „Dėl Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro duomenų saugos nuostatų
patvirtinimo“ 2.2 punktu, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai žemiau
nurodyti teisės aktų projektai:
1. Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro naudotojų administravimo taisyklės su
priedu.
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2. Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro veiklos tęstinumo valdymo planas su
priedais.
3. Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro saugaus elektroninės informacijos
tvarkymo taisyklės.
Parengtas investicijų projektas „Automatų kontrolės informacinės sistemos kūrimas ir
diegimas“.
Parengtas ir priimtas Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr.
DI-872 ,,Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. DI-764 ,,Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
detalizuojant tyrimo atlikimo procedūras.
Parengtas ir priimtas Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr.
DI-866 ,,Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DI-771 ,,Dėl Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų
organizatorių patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” detalizuojant patikrinimo atlikimo
procedūras.
Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. liepos 13 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pinigų plovimo
ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymas, iki 2017 m. birželio
30 d. peržiūrėti susiję Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymai. Atsižvelgiant į tai, parengtas
Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. DI-507 „Dėl
Lošimo namų (kazino) lošimų organizavimo reglamento rengimo metodinių rekomendacijų,
automatų salonų lošimų organizavimo reglamento rengimo metodinių rekomendacijų, lažybų
organizavimo reglamento rengimo metodinių rekomendacijų, didžiųjų loterijų taisyklių rengimo
metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
Parengtas ir priimtas Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr.
DI-875 ,,Dėl Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais
siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašo
patvirtinimo”.
Parengtas ir priimtas Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr.
DI-874 ,,Dėl Loterijas organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti
kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Parengtas ir priimtas Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr.
DI-873 ,,Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-3 „Dėl Didžiosiose ir mažosiose loterijose
laimėjusių asmenų tapatybės nustatymo, registravimo, informacijos apie šiuos asmenis bei su jais
susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo
netekusiu galios“.
4.3.3. Administracinių paslaugų teikimas
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimo Nr. 750 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo
pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.1 papunktį, Licencijų informacinėje sistemoje
paskelbti apie visas galiojančias licencijas ir leidimus, išduotas (-us) iki 2015 m. rugsėjo 1 d.,
Licencijų informacinėje sistemoje paskelbta apie visas galiojančias licencijas, jų patikslinamus,
leidimus, jų pakeitimus ir papildymus, išduotus iki 2015 m. rugsėjo 1 dienos. Šiuo metu Licencijų
informacinėje sistemoje paskelbta apie visas galiojančias Priežiūros tarnybos išduotas licencijas, jų
patikslinamus, išduotus leidimus, jų pakeitimus, papildymus. Siekiant skatinti ūkio subjektų
naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis sukurta nauja Priežiūros tarnybos interneto svetainės
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www.lpt.lt skiltis „Elektroninės paslaugos“, kurioje patalpinta informacija, kokias paslaugas
Priežiūros tarnyba teikia elektroniniu būdu portale epaslaugos.lt.
Rengiantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimų įsigaliojimui
nuo 2017 m. kovo 31 d., Priežiūros tarnybos interneto svetainėje www.lpt.lt patalpinta nuoroda į
Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje paskelbtus
administracinių paslaugų teikimo aprašymus.
Priežiūros tarnybos teikiamos administracinės paslaugos pasipildė nauja administracine
paslauga – Prašymų neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose teikimas Apribojusių savo
galimybę lošti asmenų registrui tiesiogiai atvykus į Priežiūros tarnybą.
Atnaujinti paslaugų aprašymai Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės
informacinėje sistemoje (PASIS).
Šiuo metu Priežiūros tarnybos teikiamų administracinių paslaugų sąraše yra 26
administracinės paslaugos.
2017 m. suteikta 113 elektroninių paslaugų. Daugiausia buvo pateikta prašymų dėl loterijos
taisyklių suderinimo.
Priežiūros tarnyba periodiškai primena apie galimybę atitinkamas administracines paslaugas
gauti elektroniniu būdu ir skatina azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas organizuojančias
bendroves naudotis jomis.
4.3.4. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir organizacijomis
Priežiūros tarnyba, suprasdama tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą siekiant užtikrinti
pavestų funkcijų vykdymą, keitėsi informacija, konsultavosi ir konsultavo, organizavo darbą ir
dalyvavo tarpžinybiniuose susitikimuose, tarpinstitucinėse darbo grupėse, pasitarimuose ar
tikrinimuose.
Dalyvauta Vidaus reikalų ministerijos sudarytoje darbo grupės pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti veikloje.
Dalyvauta apskrito stalo diskusijoje su FNTT dėl pinigų plovimo prevencijos, teikta
informacija Europos Tarybos komitetui MONEYVAL.
Taip dalyvauta FNTT surengtuose „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija:
aktualijos ir naujovės ne finansų sektoriui“ mokymuose.
Priežiūros tarnybos iniciatyva suorganizuoti azartinius lošimus ir loterijas
organizuojančioms bendrovėms skirti dveji mokymai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo
prevencijos srityje.
Dalyvauta susitikime su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir UAB „S4ID“ atstovais
dėl priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (toliau – PAIIS) funkcijų poreikio (PAIIS
priemonėmis siekiama pagerinti ūkio subjektų priežiūros kokybę, padidinti priežiūros institucijų
veiklos efektyvumą ir skatinti priežiūros institucijų (įtraukiant ir prižiūrimus ūkio subjektus)
bendradarbiavimą).
Dalyvauta susitikimuose, posėdžiuose ir diskusijose su Finansų ministerijos, Lietuvos
Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos atstovais lošimų priklausomybės
klausimais.
Probleminių lošimų prevencijos srityje taip pat bendradarbiauta su Narkotikų, alkoholio ir
tabako kontrolės departamento specialistais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
specialistais, Valstybinio psichikos sveikatos centro specialistais, skaitytos paskaitos ir pranešimai
švietimo įstaigose, Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos organizuotame renginyje
„Europos dienos Lietuvos Respublikos Seime“, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos
ligoninėje, Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos organizuotoje konferencijoje, Krašto apsaugos sistemos psichologinės paramos grupės
psichologams, Klaipėdos emocinės paramos tarnybos „Jaunimo linija“, VšĮ „Vaikų linija“
savanoriams apie lošimų priklausomybės problemą Lietuvoje.
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Dalyvauta susitikime su Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų
departamento Interneto paslaugų centro darbuotojais, pateiktas pasiūlymas dėl lt.domeno paslaugų
administravimo vykdymo.
Dalyvauta susitikime Seimo Kultūros komiteto kartu su Lietuvos gretutinių teisių asociacija
AGATA ir „Telia Lietuva“ rengtoje diskusijoje „Interneto operatoriai ir kūrėjų atstovai vieningame
paieškų kelyje“.
Dalyvauta Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų, Ekonomikos ir Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitetų posėdžiuose svarstant ALĮ Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 ir 161 straipsniais įstatymo projektą.
Korupcijos prevencijos srityje bendradarbiauta su Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos
Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), dalyvauta STT organizuotame metodinės pagalbos
seminare „Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas“.
Dalyvauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos organizuotoje diskusijoje
„Korupcijos prevencijos sistemos Lietuvoje tobulinimo galimybės“, dalintasi patirtimi, teikti siūlymai
korupcijos prevencijos sistemai Lietuvoje tobulinti.
4.3.5. Tarpžinybiniai susitarimai
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys azartinių lošimų priklausomybės prevencijos,
visuomenės švietimo ir keitimosi informacija srityje su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentu, Jaunimo reikalų departamentu prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos ir VšĮ „Vaikų linija“.
4.3.6. 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. 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.
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 tarptautinių susitarimų pagrindu šioje srityje bendradarbiavo su
įvairiomis institucijomis ir organizacijomis (tarptautinėmis organizacijomis „FederBet“, „BetFair“,
„Sportradar“, ESSA su Latvijos loterijų ir lošimų priežiūros inspekcija ir Estijos mokesčių ir muitų
tarnyba).
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Taip pat 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.
Dalyvauta seminare tema „Nusikalstamo manipuliavimo sporte kvalifikuojantys požymiai.
Nesąžiningų varžybų rizikos indikacijos, jų tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo ypatumai“,
organizuotame Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kaune. Seminaro metu pristatytos Priežiūros
tarnybos kompetencijos ir bendradarbiavimo ypatumai, vertinant bei teikiant išvadas dėl
manipuliavimo sporte dėl lažybų atvejų.
Dalyvauta mokymuose, skirtuose jauniesiems krepšininkams. Parengtas ir pristatytas
pranešimas tema „Lažybos ir susitarimai sporte”.
Suorganizuotas pasitarimas „Manipuliacijos sporte: pažinti ir užkirsti kelią“, kuriame
dalyvavo Priežiūros tarnybos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos
Respublikos Generalinės prokuratūros, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Kriminalinės policijos biuro, Lietuvos futbolo federacijos,
Lietuvos krepšinio federacijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovai. Pasitarimo metu
pristatytas atskirų institucijų ir organizacijų vaidmuo ir veiksmai, susiję su susitarimais sporte ir
manipuliacijų sporte prevencija.
Tęstas bendradarbiavimas bei keitimasis informacija su atsakingomis valstybinėmis
institucijomis (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Generaline
prokuratūra, Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Lietuvos Kriminalinės policijos biuru), sporto organizacijomis (Lietuvos futbolo federacija,
Lietuvos krepšinio lyga, Lietuvos krepšinio federacija ir Baltijos krepšinio lyga) dėl galimai sutartų
sporto varžybų bei dėl bendradarbiavimo susitarimų sporte prevencijos srityje gerinimo.
4.3.7. Iniciatyvos, nukreiptos prieš nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojus
Priežiūros tarnyba 2017 m. vykdė priemones prieš nelegalios nuotolinių lošimų veiklos
vykdytojus.
Iki 2017 m. pabaigos Priežiūros tarnybos privalomų nurodymų pagrindu iš viso buvo
užblokuotos 212 nelegalios lošimų veiklos vykdytojų svetainės (domenai) (2016 m. pabaigoje
nelegalios lošimų veiklos vykdytojų sąraše buvo 148 nelegalios lošimų veiklos vykdytojų svetainės
(domenai).
Nelegalios lošimų veiklos vykdytojų sąrašas skelbiamas Priežiūros tarnybos interneto
svetainėje.
Siekdama prevencinėmis priemonėmis mažinti gyventojų dalyvavimą nelegalios lošimų
veiklos vykdytojų siūlomuose nuotoliniuose lošimuose, Priežiūros tarnyba išplatino pranešimą
spaudai, kuriame atkreiptas dėmesys į viešoje erdvėje, t. y. interneto svetainėse, vis dažniau
pastebimą azartinių lošimų reklamą, lietuvių kalba reklamuojamas azartinius lošimus
organizuojančias užsienio šalių lošimų bendrovės. Pranešime pabrėžta, kad užsienio bendrovių
lošimo paslaugų teikimas Lietuvos gyventojams laikomas nelegalia veikla. Informaciją apie lošimus
gali skelbti tik licencijas lošimų veiklai vykdyti turinčios bendrovės, o kitoms bendrovėms
draudžiama ne tik organizuoti azartinius lošimus Lietuvoje, bet ir juos reklamuoti ar skelbti bet
kokią informaciją, susijusią su tokiais lošimais. Priežiūros tarnyba paskatino Lietuvos gyventojus
apie pastebėtus draudžiamos lošimų reklamos atvejus informuoti Priežiūros tarnybą telefonu ar el.
paštu.
Užsienio žiniasklaidai buvo išplatintas pranešimas apie lošimų veiklą Lietuvoje nelegaliai
vykdantį užsienio lošimų operatorių „Unibet (International) Ltd.”, kuris piktybiškai pažeidinėja
Lietuvos įstatymus ir apeidinėja draudimus vykdyti nelicencijuotą veiklą, nepaisydamas
pakartotinių Priežiūros tarnybos sprendimų ir įspėjimų jo atžvilgiu.
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4.3.8. Veiksmai neigiamo lošimų poveikio mažinimo srityje
Iki 2017 m. balandžio 30 d. tęstas bendradarbiavimas su lošimus organizuojančiomis
bendrovėmis pagal 2009 m. pasirašytą Susitarimą dėl savanoriško apsisprendimo nelošti
užtikrinimo (toliau – Susitarimas).
2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojus ALĮ pakeitimui, reglamentuojančiam galimybę pateikti
prašymą neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose (toliau – prašymai), prašymai priimami
pagal naują tvarką.
Iš viso nuo 2004 m. liepos mėnesio iki 2017 m. balandžio 30 d. (t. y. iki naujosios tvarkos
įsigaliojimo) buvo gauta 4 670 asmenų prašymų neleisti jiems lošti.
Vertinant gaunamų prašymų neleisti lošti skaičiaus dinamikos tendencijas, nuo programos
pradžios iki 2017 m. balandžio 30 d. buvo stebimas šio skaičiaus augimas.
5. Prašymų neleisti lošti skaičiaus dinamika 2004 – 2017 metų I ketvirtį*

Metai

Gautų
prašymų
skaičius
per
metus
11
68
171
170
376
378
493
578
423
461
417
494
478
136

Iš jų vyrų
pateikti
prašymai

Iš jų moterų
pateikti
prašymai

11
2004
67
1
2005
157
14
2006
159
11
2007
360
16
2008
365
13
2009
471
22
2010
564
14
2011
397
26
2012
440
21
2013
399
18
2014
471
23
2015
455
23
2016
127
9
2017
I ketvirtis
19
17
2
2017-04-30
Viso:
4457
213
* Unikalių prašymų, gautų per metus, skaičius.
** Duomenys 2017 m. balandžio 30 d.

Prašymų skaičius
metų/laikotarpio
pabaigoje

11
79
250
420
796
1174
1667
2245
2668
3129
3546
4040
4518
4654

Prieaugis
procentais
per metus

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

4673
4670

Nuo 2017 m. gegužės 1 d., įsigaliojus ALĮ pakeitimui, asmenų prašymų pateikimas įgavo
teisinę galią, pasikeitė iki šiol galiojusi prašymų pateikimo tvarka, pradėjo veikti Apribojusių savo
galimybę lošti asmenų registras.
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, registre įregistruota 2 580 prašymų prašymai neleisti
lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose.
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Žemiau pateikiama registro duomenų statistinė analizė 2017 m. gruodžio 31 d.
Prašymų skaičius registre:
Viso:

2580

Viso

Prieaugis

2017 05
2017 06
2017 07
2017 08
2017 09
2017 10
2017 11
2017 12

494
356
276
261
235
268
258
432

850
1126
1387
1622
1890
2148
2580

-28
-22
-5
-10
+14
-4
+67

Vidutiniškai per mėnesį gaunami 323 prašymai, per dieną – 11 prašymų.
Anuliuotų prašymų skaičius 2017 m. gruodžio 31 d. – 74.
Prašymų skaičius pagal lytį:
2017 05
2017 06
2017 07
2017 08
2017 09
2017 10
2017 11
2017 12
Viso
Proc.

Vyrai
470
338
263
242
226
251
247
422
2459
95

Moterys
24
18
13
19
9
17
11
10
121
5

Prašymų skaičius pagal amžių (procentais):

2017 05
2017 06
2017 07
2017 08
2017 09
2017 10
2017 11
2017 12
Vidurkis

18-20
3
5
5
5
10
4
9
6
6

21-30
48
47
50
49
49
51
46
53
49

31-40
33
31
29
32
28
26
32
27
30

41-50
13
13
12
12
11
14
8
11
12

51-60
2
4
4
2
1
4
4
2
3

61 +
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Kaip ir ankstesniais metais, 2017 m. didelis dėmesys buvo skiriamas teikiant emocinę ir
informacinę pagalbą, konsultuojant asmenis turinčius problemų dėl azartinių lošimų bei jų
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artimuosius. Konsultacijų kokybei gerinti Priežiūros tarnybos specialistai kėlė kvalifikaciją
seminaruose, bendradarbiavo su priklausomybių specialistais iš Lietuvos ir užsienio.
2017 m. suteiktos 1152 konsultacijos asmenims, turintiems problemų dėl azartinių lošimų,
ir jų artimiesiems (2016 m. – 850).
Iš viso konsultacijoms skirta 278 valandos (16 656 min.) (2016 m. - 243,48 val. (14 668
min.).
Gauti 38 skundai dėl to, kad lošimų organizatoriai nesilaiko susitarimo dėl savanoriško
apsisprendimo nelošti (2016 m. – 89).
Siekiant gerinti informacijos probleminių lošimų prevencijos tema sklaidą visuomenėje
interneto svetainėje „Nebenoriu lošti“ ir Facebook paskyroje skelbti straipsniai azartinių lošimų
keliamų problemų temomis, viešinta kita aktuali informacija probleminių lošimų temomis, apie
galimus pagalbos būdus.
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 iki 2017 m. kovo mėnesio Priežiūros tarnyboje vyko kiekvieno mėnesio
paskutinį antradienį.
Nuo 2017 kovo mėnesio grupės susitikimai pradėti organizuoti 2 kartus per mėnesį.
Susitikimai vyksta Priežiūros tarnybos patalpose, juos organizuoja Priežiūros tarnybos specialistai.
Vidutiniškai susitikimuose dalyvauja 7 lošėjų artimieji. 2017 m. suorganizuotas 21 lošėjų artimųjų
paramos grupės susitikimas (2016 m. vidutiniškai susitikimuose dalyvavo 5 lošėjų artimieji,
suorganizuota 12 lošėjų artimųjų paramos grupės susitikimų).
Socialinės reklamos, skirtos atsakingo lošimo skatinimui, kūrimas, viešinimas televizijoje ir
radijuje
2017 m. rugsėjo mėnesį Priežiūros tarnybos užsakymu buvo pagaminti ir pradėti platinti
vaizdo ir garso klipai, skirti įspėti apie galimus nekontroliuojamo lošimo pavojus ir apie galimybę
apsiriboti nuo azartinių lošimų pateikiant prašymą neleisti lošti Apribojusių savo galimybę lošti
asmenų registrui.
Priežiūros tarnyba kreipėsi į Lietuvos radijo transliuotojus dėl neatlygintinos garso klipų
transliacijos radijo stotyse. Į šį kreipimąsi atsiliepė ir pagal galimybes garso klipus neatlygintinai
nuo rugsėjo mėnesio transliavo mažiausiai 16 radijo stočių.
Vaizdo klipas buvo išsiuntinėtas Lietuvoje veikiančių valstybinių institucijų, visuomeninių
organizacijų, kitų įstaigų kontaktais su prašymu paviešinti Priežiūros tarnybos naująjį vaizdo klipą.
Pagal galimybes vaizdo klipas šių institucijų, įstaigų ar organizacijų įvairiose interneto svetainėse,
Facebook paskyrose.
Televizijoje, radijuje, interneto svetainėse viešinta Priežiūros tarnybos sukurta socialinė
reklama (vaizdo ir garso klipai).
Vaizdo klipų transliacijų skaičius televizijoje 2017 m. – 941 kartas:
LRT (neatlygintinai) – 477 kartai
TV 3 – 217 kartų
TV6 – 247 kartai
Garso klipų transliacijų skaičius radijuje – 3905 kartai.
LRT radijo stotys (neatlygintinai) – 1316 kartai
M1 – 140 kartų
Žinių radijas – 155 kartai

20
European Hit Radio – 248 kartai
Radijo stočių asociacija (11 radijo stočių) – 2046 kartai
(2016 m. vaizdo klipų transliacijų televizijoje skaičius – 600 kartų:
- TV3 televizija – 325 kartai;
- LRT televizija – 275 kartai (neatlygintinai).
Garso klipų transliacijų radijuje skaičius – 2124 kartai (LRT radijo stotys (LR, Klasika,
Opus) (neatlygintinai)).
Nuo 2017 m. spalio – gruodžio mėnesiais vaizdo klipai platinti portaluose www.delfi.lt ir
m.delfi.lt. Parodymų kiekis portaluose – 7 700 000 kartų.
Prevencinių pranešimų apie azartinius lošimus ir jų keliamus pavojus bendrojo ugdymo
mokyklų moksleiviams, skaitymas
2017 m. suorganizuota 11 paskaitų, kurių metu skaityti prevenciniai pranešimai apie
azartinius lošimus ir jų keliamus pavojus bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams (Naujosios
Akmenės, Utenos, Vilniaus gimnazijų, Utenos rajono gimnazijos gimnazistams, moksleiviams bei
mokytojams) (2016 m. suorganizuotos 7 paskaitos Vilniaus gimnazijos gimnazistams bei jaunimo
mokyklos moksleiviams).
Atsakingo lošimo skatinimas, organizuojant viešinimo kampanijas socialiniuose tinkluose
Be jau minėtų naujų vaizdo ir garso klipų, 2017 m. išleisti 3 nauji informaciniai lankstinukai
ir skrajutės:
1. Ar žinai? Kad lošimas yra tik pramoga. Pasitikrink! Tu valdai lošimą ar lošimas valdo
tave?
2. Azartiniai lošimai. Mitai ir faktai.
3. Ką tu žinai apie azartinius lošimus? Informacija paaugliams.
Ši informacija skirta visuomenei šviesti, įspėti ir informuoti apie azartinių lošimų keliamas
grėsmes ir rizikas.
Informacija (vaizdo, garso klipai) platinama tinklapyje „NebenoriuLošti.lt.“ ir Facebook
paskyroje „Nebenoriu lošti“ (toliau – Facebook paskyra).
Vaizdo klipus savo interneto svetainėse Priežiūros tarnybos prašymu viešina Finansų
ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Lietuvos statistikos
departamentas savo intranete, Nacionalinės krepšinio lygos tiesioginių varžybų transliacijų metu,
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos
ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (viešinamas vaizdo klipas
„Nepralošk savo gyvenimo“), Lazdynų poliklinika, kitos įstaigos ir organizacijos.
Informacija, susijusi su azartiniais lošimais ir probleminiais lošimais, skelbta Facebook
paskyroje ir tinklapyje „NebenoriuLošti.lt.“. Priežiūros tarnybos specialistai nuolat bendrauja su
interesantais probleminių lošimų klausimas Facebook paskyroje ir tinklapyje „NebenoriuLošti.lt.“,
taip pat Skype programa. Socialiniuose tinkluose skelbiama informacija apie lošėjų artimųjų
pagalbos grupės susirinkimus, organizuojamus Priežiūros tarnybos specialistų.
Siekiant gerinti informacijos probleminių lošimų prevencijos tema sklaidą visuomenėje,
internetiniame puslapyje „Nebenoriu lošti“ ir Facebook paskyroje skelbti straipsniai azartinių
lošimų keliamų problemų temomis, viešinta kita aktuali informacija, susijusi su probleminių lošimų
klausimais, pagalbos būdais.
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Bendradarbiavimas azartinių lošimų priklausomybės prevencijos, visuomenės švietimo ir
keitimosi informacija srityje
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys azartinių lošimų priklausomybės prevencijos,
visuomenės švietimo ir keitimosi informacija srityje su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentu, Jaunimo reikalų departamentu prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos, VšĮ „Vaikų linija“.
Bendradarbiavimo susitarimų pagrindu skaitytos paskaitos Klaipėdos Jaunimo linija
savanoriams, Vilniaus Vaikų linijos savanoriams.
Skaityta paskaita „Azartiniai lošimai“ mokymuose, kuriuos organizavo Jaunimo reikalų
departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Kita veikla
Organizuotos paskaitos, seminarai apie azartinius lošimus Krašto apsaugos sistemos
psichologinės paramos grupės psichologams, Mykolo Romerio universiteto studentams, Vilniaus
dailės akademijos studentams.
Organizuotas teminis susitikimas lošimus organizuojančioms bendrovėms, kurio metu
pristatyta registro veikla. Be to, pravesti mokymai Priežiūros tarnybos specialistams apie registro
veiklą bei aptarta pateiktų prašymų statistika.
Organizuoti mokymai, skaitytas pranešimas loterijas organizuojančios bendrovės
darbuotojams apie registro veiklą, azartinių lošimų keliamą žalą ir pagalbos lošėjams būdus.
Dalyvauta konferencijose, diskusijose, kurių metu skaityti pranešimai: konferencijojediskusijoje „Priklausomybės šiuolaikinėje visuomenėje: tendencijos, problemos ir sprendimų
galimybės", kurią organizavo Vilniaus arkivyskupijos „Caritas” priklausomų asmenų bendruomenė
“Aš esu”; Valstybinio psichikos sveikatos centro surengtoje konferencijoje; paskaita apie
priklausomybę santykiuose „Kaip nepaskęsti santykių „Bermudų“ trikampyje. Agresorius – Auka
– Gelbėtojas“; pranešimas „Azartiniai žaidimai: pramoga – problema“ respublikinėje mokslinėje
praktinėje konferencijoje „Žalingų sveikatai įpročių pasekmės ir prevencija“ VšĮ Respublikinėje
Vilniaus psichiatrijos ligoninėje.
Dalyvauta Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos, Priežiūros tarnybos ir Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Europos
informacijos biuro organizuotoje diskusijoje „Probleminis lošimas: situacija Lietuvoje ir
ES, prevencija ir pagalba“, vykusioje Lietuvos Respublikos Seime, kurios metu skaityti pranešimai
apie azartinių lošimų teisinį reguliavimą bei probleminių lošimų prevenciją Lietuvoje ir Europos
Sąjungoje.
Dalyvauta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos Seimo
Priklausomybių prevencijos komisijos, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos,
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos kariuomenės
jungtinio štabo, Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės departamento, Valstybinio psichikos
sveikatos centro posėdžiuose bei susitikimuose su specialistais lošimų priklausomybės klausimais.
Dalyvauta radijo ir televizijų laidose, duoti interviu žiniasklaidos atstovams priklausomybės
nuo azartinių lošimų ir jos prevencijos tema.
4.4. Pagrindinė Priežiūros tarnybos veiklos problematika
1. Šiuo metu ALĮ 10 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje
draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių,
lošimo namų (kazino), bingo automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimus, lošimų
vietų adresus bei organizuojamų lošimų rūšis, taip pat lošimo įrenginių kiekį, esantį lošimo namuose
(kazino), bingo arba automatų salonuose. Nors ALĮ yra nustatomas baigtinis leidžiamos skelbti
informacijos apie azartinius lošimus sąrašas, tačiau teismų praktikoje, aiškinant ALĮ 10 straipsnio 9
dalį, yra susiformavęs prieštaringas šios nuostatos vertinimas, kurio pagrindu teismai vienu atveju
preziumuoja, jog „aiškinant ir taikant ALĮ 10 straipsnio 9 dalies nuostatas, pripažįstama, jog joje
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suprantamai nurodytos azartinių lošimų draudimo išimtys ir šių išimčių sąrašas yra baigtinis“ kitu
atveju – plečiamai aiškina ALĮ 10 straipsnio 9 dalį, preziumuojant, jog prekės ženklas, tam tikra
frazė ar šūkis neprieštarauja ALĮ nuostatoms.
Nevienareikšmiškas ALĮ 10 straipsnio 9 dalies nuostatos traktavimas lemia tai, kad
azartinius lošimus organizuojančių bendrovių skelbiama reklama neretai neapsiriboja ALĮ 10
straipsnio 9 dalyje nustatytos informacijos skelbimu, tuo tarpu, dviprasmiškas azartinių lošimų
reklamos vertinimas teismų praktikoje apsunkina Priežiūros tarnybos atliekamas ūkio subjektų
konsultavimo dėl ketinamos skelbti azartinių lošimų reklamos ir patikrinimų funkcijas.
Taip pat pažymėtina, kad atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus dėl galimai
draudžiamos azartinių lošimų reklamos skelbimo, vadovaujantis teismų praktika, tam, kad
konstatuoti ALĮ 10 straipsnio 9 dalies pažeidimą, privalu nustatyti, kieno valia tiesiogiai sąlygojo
draudžiamos reklamos paskelbimą. Priežiūros tarnyba atlikdama patikrinimus dėl galimai
draudžiamos azartinių lošimų reklamos skelbimo interneto svetainėse, susiduria su įrodinėjimo
problema, kuomet lošimų organizatoriai neigia dalyvavimą lošimo reklamos skelbimo procese, nes
Priežiūros tarnyba neturi techninių galimybių nustatyti reklamos skelbimo faktą. Be to, dažnai nėra
galimybės nustatyti interneto svetainės valdytojų ar asmenų, atsakingų už informacijos šiose
svetainėse talpinimą, todėl dalis patikrinimų baigiama nenustačius administracinio nusižengimo
sudėties.
2. Nuo 2017 m. gegužės 1 d. ALĮ 10 straipsnio 21 dalyje įtvirtinta pareiga lošimų
organizatoriui užtikrinti, kad asmenys pateikę prašymus neleisti lošti nebūtų įleidžiami į lošimų
organizavimo vietas bei jiems nebūtų leidžiama dalyvauti nuotoliniuose lošimuose. Atsižvelgiant į
tai, kad ALĮ nėra numatyta privaloma įeinančių asmenų registracija ir patalpų filmavimas lošimo
automatų salonuose bei lažybų punktuose, Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas funkcijas ir
atlikdama bendrovių patikrinimus dėl galimo šio draudimo nesilaikymo, susiduria su sunkumais
nustatant asmens apsilankymo faktą lošimų organizavimo vietoje.
3. Lietuvoje nėra organizuojami mokymai lošimo įrenginių ir nuotolinių lošimo įrenginių
patikros srityje, todėl Priežiūros tarnybos darbuotojų kvalifikacija yra įgyjama tik bendradarbiaujant
su akredituotomis įstaigomis laboratorijomis, kurios vertina lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo
įrenginių atitikimą nustatytiems reikalavimams.
V SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PRIEŽIŪROS TARNYBOS PERSONALO VALDYMĄ
5.1. Informacija apie darbuotojus
Priežiūros tarnybos žmogiškieji ištekliai atskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje:
6. Priežiūros tarnybos žmogiškieji ištekliai

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

2017-01-01

2017-12-31

29
27
24
2
6

29
28
22
0
6

5.2. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas
2017 m. Priežiūros tarybos darbuotojams suorganizuoti 26 kvalifikacijos kėlimai (2016 m.
– 67) mokymo įstaigose, taip pat organizuoti vidiniai mokymai. Darbuotojai pagal kompetenciją
kvalifikaciją kėlė specializuotuose seminaruose.
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5.3. Vadovų komandiruotės
Organizuotos 2 Priežiūros tarnybos direktoriaus komandiruotės:
Organizuota Priežiūros tarnybos direktoriaus komandiruotė į Londoną, Jungtinę Karalystę,
kurios metu š. m. vasario 7 – 10 d. lankytasi lošimo įrangos ir technologijų inovacijų parodoje ICE
„Totally Gaming 2017“ ir dalyvauta Europos lošimus prižiūrinčių institucijų forumo GREF (angl.
– Gaming Regulators European Forum) seminare.
Organizuota Priežiūros tarnybos direktoriaus komandiruotė į Rygą, Latvijos Respubliką,
kurios metu 2017 m. gruodžio 1 d. dalyvauta Latvijos loterijų ir lošimų priežiūros inspekcijos
organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Kaip per 20 metų Latvijoje keitėsi atsakingo lošimo
principai“. (2016 m. organizuota 1 Priežiūros tarnybos direktoriaus komandiruotė).

VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PRIEŽIŪROS TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMĄ
6.1. Priežiūros tarnybos organizacinė struktūra
2017 m. Priežiūros tarnybos organizacinė struktūra nesikeitė.

6.2. Pagrindinės Priežiūros tarnybos struktūrinių padalinių funkcijos
Padalinių funkcijos iš esmės nesikeitė išskyrus tiek, kiek tai susiję su Apsiribojusių savo
galimybę lošti asmenų registro veiklos pradžia ir šio registro tvarkymu.
6.2.1. Vyriausiais specialistas (buhalteris)
Vykdo Priežiūros tarnyboje išankstinę finansų kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus
kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka, yra atsakingas už Priežiūros tarnybos finansus
ir apskaitą.
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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. priimti asmenų prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose bei įregistruoti
juos į Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro duomenų bazę, konsultuoti asmenis,
turinčius problemų dėl azartinių lošimų, organizuoti ir vykdyti probleminių lošimų prevencijos
priemones;
5. 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 ir
Apribojusių savo galimybę lošti asmenų 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
Korupcijos prevencijos tobulinimo ir priemonių Priežiūros tarnyboje įgyvendinimo
bendradarbiauta su Finansų ministerija ir STT.
Atlikta Priežiūros tarnybos veiklos srities – licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi
priežiūra – antikorupcinė analizė ir vertinimas. Remiantis atliktu veiklos srities vertinimu ir
pasiūlymais, Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklės papildytos
nuotolinio lošimo įrenginių kontrolinio klausimyno forma ir jo pildymo taisyklėmis, kaip tai buvo
rekomenduota atlikus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros veiklos srities vertinimą,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-237
„Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų
veiklos sričių, kurių antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti 2017 metais, nustatymo“.
Dalyvauta STT organizuotame metodinės pagalbos seminare „Teisės aktų projektų
antikorupcinis vertinimas“.
Taip pat dalyvauta diskusijoje „Korupcijos prevencijos sistemos Lietuvoje tobulinimo
galimybės“, vykusioje Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje.
2017 m. atnaujinta Priežiūros tarnybos interneto svetainėje esanti informacija apie korupcijos
prevencijos įgyvendinimą Priežiūros tarnyboje.
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas
Atlikti 5 teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai (2016 m. – 4):
Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių projekto
antikorupcinis vertinimas.
Prašymų neleisti lošti pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos arba lošimų organizatoriui tvarkos aprašo projekto antikorupcinis vertinimas.
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų
tyrimų taisyklių projekto antikorupcinis vertinimas.
Loterijas organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią
pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašo projekto antikorupcinis vertinimas.
Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama
užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašo projekto antikorupcinis
vertinimas.
VIII SKYRIUS
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
2017 m. tęstas tarptautinis bendradarbiavimas pagal Priežiūros tarnybos pasirašytus
tarptautinius susitarimus dėl keitimosi informacija bei gerąja praktika, taip pat ieškota naujų
bendradarbiavimo galimybių su tarptautiniais partneriais.
Naujų tarptautinių susitarimų pasirašyta nebuvo.
Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose, keistasi informacija, dalintasi patirtimi ir semtasi
gerosios praktikos pavyzdžių iš kitų Europos valstybių.
Bendradarbiavimo su Teniso skaidrumo skyriumi TIU (angl. - Tennis Integrity Unit)
susitarimo, pasirašyto 2015 m., pagrindu, dalyvauta TIU organizuotoje apklausoje.
Pradėtas bendradarbiavimas Europos Tarybos ir Europos Loterijų projekte „Perfintegrity“,
skirtame naujos sporto skaidrumo programos kūrimui, kurio tikslas - išanalizuoti esamą situaciją
atskirose šalyse sporto skaidrumo srityje; surinkti geriausios praktikos Europoje pavyzdžius;
parengti veiksmų nacionaliniame lygmenyje planą.
Kreiptasi į tarptautinę monitoringo kompaniją GLMS (angl. – Global Lottery Monitoring
System) dėl bendradarbiavimo susitarimų sporte prevencijos srityje galimybių.
Dalyvauta Europos Komisijos (toliau – EK) iniciatyvose azartinių lošimų reglamentavimo
klausimais.
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2017 m. dalyvauta trijuose EK Lošimo paslaugų ekspertų grupės (toliau – Ekspertų grupė)
posėdžiuose, vykusiuose Briuselyje, Belgijos Karalystėje, ir Sent Džulianse, Maltoje.
Taip pat dalyvauta Lošimų konferencijoje, Sent Džulianse, Maltoje, organizuotoje Maltos
lošimų komisijos.
Tęstas bendradarbiavimas pagal 2015 m. lapkričio 27 d. pasirašytą Briuselyje Europos
Sąjungos lošimus prižiūrinčių institucijų bendradarbiavimo susitarimą dėl nuotolinių lošimų. Pagal
šį susitarimą 2017 m. gauta 13 paklausimų iš 11 Europos valstybių lošimų priežiūros institucijų.
Vykdant EK Ekspertų grupės pavedimą per EK duomenų platformą CIRCABC parengta
informacija apie nacionalinį reglamentavimą CIRCABC Ekspertų grupės duomenų platformai.
2017 m. vasario mėnesį Londone, Jungtinėje Karalystėje, lankytasi lošimo įrangos ir
technologijų inovacijų parodoje ICE „Totally Gaming 2017“, Pasaulinėje lošimų priežiūrą
vykdančių institucijų asamblėjoje ir GREF seminare.
2017 m. vasarį dalyvauta GREF lošimų priklausomybės darbo grupės organizuotame
seminare, vykusiame Londone, Jungtinėje Karalystėje, įrangos ir technologijų inovacijų parodos
ICE „Totally Gaming 2017“ metu.
2017 m. gruodžio mėnesį dalyvauta Latvijos loterijų ir lošimų priežiūros inspekcijos
organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Kaip per 20 metų Latvijoje keitėsi atsakingo lošimo
principai“ Rygoje, Latvijoje. Konferencijos metu skaitytas pranešimas „Lošimai Lietuvoje.
Reglamentavimas ir iššūkiai“.
2017 m. gegužės mėnesį dalyvauta GREF kasmetinėje konferencijoje Londone, Jungtinėje
Karalystėje
Teikta informacija GREF kasmetiniam tyrimui GREF (Survey 2017), informacija GREF
Atsakingo lošimo darbo grupės organizuojamoje apklausoje, rengta informacija kasmetiniam GREF
leidiniui apie Lietuvos lošimų ir loterijų rinkos aktualijas.
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.
Patvirtintas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viešinimo ir įvaizdžio gerinimo 2017 metais priemonių planas (toliau – planas). 2017 m. planas
įvykdytas ne mažiau kaip100 proc.
2017 m. Priežiūros tarnybos specialistai 26 kartus davė interviu ar teikė informaciją
žiniasklaidos atstovams (2016 m. – 31 kartą) (LRT radijo ir televizijos laidų („Ryto garsai“, „60
minučių“, „Laba diena, Lietuva“), LNK „Žinių“ laidos, „LRytas TV” laidos 24/7, žinių reportažams,
„Info TV” žinių reportažui, Laisvės TV laidos „Pinigų karta“, radijo stočių M1, „Kelyje“, portalų
DELFI, LRytas, žurnalo „IQ“, leidinio „Šiaulių naujienos“ žurnalistams).
Dažniausiai domėtasi nuo 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančios prašymų neleisti lošti
tvarkos naujovėmis, Vilniaus m. apylinkės teismo sprendimu dėl lošėjo praloštos sumos grąžinimo
precedentu Lietuvos teismų praktikoje, lošimų ir alkoholio reklamos draudimų sąsajomis,
nuotolinių lošimų blokavimu, Kauno technologijos universiteto atlikto tyrimo vertinimu, teirautasi
apie apsiribojusių nuo azartinių lošimų asmenų patekimo į azartinių lošimų organizavimo vietas
tvarkos griežtinimą, apie situaciją azartinių lošimų ir loterijų rinkoje, probleminius lošimus,
pagalbos lošėjams būdus, manipuliacijų sporte paplitimą Lietuvoje, apie loterijų laimėjimus ir kt.
Vykdant visuomenės informavimą apie Priežiūros tarnybos veiklą, Priežiūros tarnybos
tinklalapio www.lpt.lt skiltyje „Naujienos“ ir „Tarptautinis bendradarbiavimas“ skelbti 23
pranešimai, taip pat skelbti 52 pranešimai apie savaitės įvykius skiltyje „Savaitės įvykiai“ (2016 m.
parengta 15 pranešimų Priežiūros tarnybos tinklalapio www.lpt.lt naujienų skilčiai, skelbti 52
pranešimai apie savaitės įvykius skiltyje „Savaitės įvykiai“).
Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje buvo skelbtos 398 publikacijos azartinių lošimų ir loterijų
tema (2016 m. - 730 publikacijų).
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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
2017 m. Priežiūros tarnybos specialistai suteikė 523 konsultacijas, iš kurių 328 (62,72 %)
suteiktos žodžiu, 195 (37,28 %) suteiktos raštu (elektroniniu paštu ir oficialiais raštais) (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).
Iš 2017 m. suteiktų konsultacijų:
116 (22,18 %) konsultacijų suteikta prižiūrimiems ūkio subjektams (2016 m. - 210 (27,85
%);
407 (77,82 %) konsultacijų suteikta fiziniams asmenims ir kitiems subjektams (advokatai,
žiniasklaidos atstovai, kitos bendrovės, užsienio valstybių lošimų priežiūros institucijų ar
organizacijų atstovai, kiti neprisistatę asmenys) (2016 m. - 544 (72,15 %).
Apibendrinus iki atskaitinio laikotarpio pabaigos suteiktas konsultacijas, pažymėtina, kad
daugiausia konsultacijų susiję su asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, įleidimo į lošimo
organizavimo vietas ir nelegalių lošimo organizatorių blokavimo klausimais. Lyginant su tuo pačiu
praėjusių metų laikotarpiu, akivaizdu, kad konsultacijų skaičius ir pobūdis tiesiogiai susijęs su naujų
teisės aktų ir naujo reglamentavimo įsigaliojimu.
Taip pat kreiptasi konsultacijų dėl:
1. Draudžiamos azartinių lošimų reklamos;
2. Ketinamo organizuoti žaidimo priskyrimo loterijai;
3. Loterijų organizavimo;
4. Finansinės apskaitos, mokesčių ir audito;
5. Nuotolinių lošimų organizavimo;
6. Prašymų neleisti lošti pateikimo.
Kitos konsultacijos, susijusios su klausimais dėl laimėjimų išmokėjimo tvarkos, dėl atstumo
nuo lošimo organizavimo vietos iki mokymo įstaigų, dėl reikalavimų lošimų organizavimo vietų
patalpoms, dėl laimėjimų išmokėjimo tvarkos, dėl Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymo, dėl
nuotolinio lošimo įrenginių sertifikavimo / eksploatavimo, dėl lošimo įrenginių tipo atitikimo teisės
aktų nustatytiems reikalavimams, tipų tvirtinimo, dėl manipuliacijų sporte, dėl pinigų plovimo
prevencijos, dėl finansinių ataskaitų pateikimo, dėl sportinių loterijų organizavimo, dėl Apribojusių
savo galimybę lošti asmenų registro veiklos.
10.2. Vykdytų patikrinimų skaičius, pobūdis, trukmė
10.2.1. Vykdytų patikrinimų ir tyrimų skaičius
2017 m. pagal fizinių asmenų gautus skundus ar kitą užfiksuotą informaciją (dėl galimų
azartinių lošimų / didžiųjų loterijų organizavimo tvarkos pažeidimų) Priežiūros tarnyboje iš viso
buvo vykdyti 133 ūkio subjektų (azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių) patikrinimai (4
planiniai patikrinimai, 129 neplaniniai patikrinimai) (2016 m. – 92 patikrinimai, iš jų – 4 planiniai,
88 neplaniniai).
2017 m. pagal fizinių asmenų gautus skundus ar kitą užfiksuotą informaciją (dėl galimų
azartinių lošimų / didžiųjų loterijų organizavimo tvarkos pažeidimų) Priežiūros tarnyboje buvo
vykdoma 18 tyrimų (2016 m. – 10).
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Tyrimai dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos 2017 m.
Priežiūros tarnybos iniciatyva buvo atlikti 47 tyrimai (2016 m. – 45).
Duoti privalomi nurodymai užblokuoti 64 interneto svetaines (2016 m. – 148).
Iki 2017 m. pabaigos Priežiūros tarnybos privalomų nurodymų pagrindu iš viso buvo
užblokuotos 212 nelegalios lošimų veiklos vykdytojų svetainės (domenai) (2016 m. pabaigoje
nelegalios lošimų veiklos vykdytojų sąraše buvo 148 nelegalios lošimų veiklos vykdytojų svetainės
(domenai).
Vidutiniškai vienas tyrimas (skaičiuojama nuo tyrimo pradžios iki Vilniaus apygardos
administracinio teismo nutarties priėmimo) truko 15 d. (2016 m. – 15 d.)
2017 m. 185 kartus buvo apsilankyta lošimų organizavimo vietose. Šių apsilankymų metu
74 kartus buvo atliekami lošimų organizatorių patikrinimai ir 111 kartų suteiktos konsultacijos
(2016 m. – 235 kartus. Šių apsilankymų metu 120 kartus buvo atliekami bendrovių tikrinimai ir 115
kartų suteiktos konsultacijos.)
10.2.2. Patikrinimų ir tyrimų pobūdis
Priežiūros tarnyba 2017 m. atliko patikrinimus dėl:
1. Azartinių lošimų reklamos skelbimo;
2. Nuotolinių lošimo organizavimo (lošėjo lošimų sąskaitos papildymo; nuotolinio lošimo
sutarties sudarymo ir nutraukimo; nuotoliniuose lošimuose dalyvaujančių lošėjų apsaugos
reikalavimų laikymosi);
3. Lošimo organizatorių lošimų reglamentų nuostatų laikymosi;
4. Minimalios pinigų sumos skyrimo tik lošimų laimėjimų išmokėjimams (investavimo į
Vyriausybės vertybinius popierius);
5. Nepilnamečių asmenų dalyvavimo azartiniuose lošimuose;
6. Reikalavimų lošimų organizavimo vietų patalpoms užtikrinimo (patalpų izoliuotumo,
bankomatų eksploatavimo);
7. Konstatuoto azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimo pašalinimo.
Taip pat buvo atliekami planiniai lošimų organizatorių patikrinimai.
Priežiūros tarnyba atliko tyrimus dėl:
1. Nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdymo.
2. Įrenginių panašių į lošimo įrenginius eksploatavimo.
3. Azartinių lošimų reklamos skelbimo.
10.2.3. Patikrinimų ir tyrimų trukmė
Vidutiniškai vienas Priežiūros tarnybos patikrinimas 2017 m. vidutiniškai truko 90 d. (3
mėn.) (2016 m. - 52 d. (1 mėn. 22 d.).
Vidutiniškai vienas Priežiūros tarnybos tyrimas dėl nelegalios nuotolinių lošimų veiklos
2017 m. truko 15 d. (2016 m. - 15 d.).
Vidutinė planinių patikrinimų trukmė – iki 6 mėnesių.
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 nuostatos
Vykdant Priežiūros tarnybos 2017 m. veiklos plane numatytą priemonę „Atlikti lošimų ir
loterijų organizavimo valstybės priežiūrą“, 2017 m. iš viso vykdyta 133 ūkio subjektų (azartinių
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lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių) patikrinimų (4 planiniai patikrinimai, 129 neplaniniai
patikrinimai.

-

2017 m.:
surašyti 49 administracinio nusižengimo protokolai (toliau – ATPP ar ANP) (2016 m. – 20
ATPP);
ūkio subjektai 2 kartus buvo įspėti apie galimą licencijos sustabdymą (2016 m. – 7 kartus);
8 pažeidimai pripažinti mažareikšmiais (2016 m. – 10);
suteikta 1 rekomendacija.

Apibendrinant, 2017 m. atliktų patikrinimų metu nustatyta, kad buvo pažeistos šios teisės
aktų nuostatos: ALĮ 10 straipsnio 9 dalis (draudžiama azartinių lošimų reklama), ALĮ 10 straipsnio
10 dalis (draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų), ALĮ 10 straipsnio 5 ir 6 dalys
(reikalavimus lošimų organizavimo vietoms nesilaikymas (bankomatų eksploatavimas), ALĮ 18
straipsnio 1 dalis (reikalavimai lošimo reglamentui), ALĮ 20 straipsnio 1 dalis (privaloma patikrinti
asmens tapatybę, jeigu kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų), 202 straipsnio 1 ir 2
dalys ir 203 straipsnio 2 dalis (nuotolinio lošimo sutarties sudarymas), 203 straipsnio 7 dalis
(nuotolinio lošimo sutarties nutraukimas), 205 straipsnio 1 dalis (statomų sumų priėmimas ir
laimėjimų išmokėjimas nuotoliniuose lošimuose), Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos
aprašo 12 punktas, 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 talpyklose tvarkos aprašo 2 punktas.
ATPP surašyti dėl pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso 17318 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir ANP surašyti dėl pažeidimų, numatytų Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 134 straipsnyje, t. y. dėl:
ALĮ 10 straipsnio 5 dalies (reikalavimus lošimų organizavimo vietoms nesilaikymo);
ALĮ 10 straipsnio 9 dalies (azartinių lošimų reklamos skelbimo);
ALĮ 10 straipsnio 10 dalis (draudimo lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų);
ALĮ 18 straipsnio 1 dalis (lošimo reglamento laikymosi);
ALĮ 19 straipsnio 3 dalies (lažybų laimėjimų išmokėjimo);
ALĮ 20 straipsnio 1 dalis (pareigos patikrinti asmens tapatybę, jeigu kyla abejonių,
kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų);
ALĮ 201 straipsnio 1 dalies (nuotolinių lošimų organizavimo);
ALĮ 202 straipsnio 1 dalies (nuotolinio lošimo sutarties sudarymo);
ALĮ 203 7 straipsnio (nuotolinių lošimų sutarties nutraukimo);
Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo 12 punkto;
LĮ 15 straipsnio (dėl tiražo komisijos sudarymo).
Prevencinės priemonės.
Prižiūrimiems ūkio subjektams aktyviai teiktos konsultacijos lošimo organizavimo vietose
dėl azartinių lošimo organizavimo tvarkos. Taip pat teiktos konsultacijos telefonu, raštu,
elektroniniu paštu, Priežiūros tarnyboje vykusių susitikimų metu. Organizuoti mokymai
bendrovėms pinigų plovimo prevencijos tema.
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
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą Priežiūros tarnybos veiklos problematiką tikslinga keisti
ALĮ nuostatas, susijusias su asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, tapatybės nustatymu lošimų
organizavimo vietose.
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10.4.2. Priimti teisės aktai
Priimtas Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. DI-253 ,,Dėl
Prašymų neleisti lošti pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos arba lošimų organizatoriui tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Priimtas Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. DI-872 ,,Dėl
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016
m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. DI-764 ,,Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos atliekamų tyrimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ detalizuojant
tyrimo atlikimo procedūras.
Priimtas Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. DI-866 ,,Dėl
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m.
gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DI-771 ,,Dėl Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių
patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” detalizuojant patikrinimo atlikimo procedūras.
_________________________________________

