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Eilė
s Nr.

Priemonės aprašymas

1.

Teisės aktų projektų rengimas

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Skyrius, atsakingas už
priemonės įgyvendinimą

Parengti Prižiūrimų ūkio subjektų rizikos vertinimo ir valdymo metodikos, patvirtintos Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo
Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-24 ,,Dėl
ir registro skyrius
Prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos patvirtinimo“ rizikos
vertinimo rodiklių pakeitimų pasiūlymus, susijusius su lošimo įrenginių rizikingumo
vertinimu.
Siekiant gerinti prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodiką,
Licencijų ir leidimų skyrius;
nustatant naujus rizikos vertinimo kriterijus, parengti Lošimų priežiūros tarnybos prie
Teisėkūros, personalo ir
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir
bendrųjų reikalų skyrius
valdymo metodikos, patvirtintos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-24, pakeitimo
projektą.
Siekiant supaprastinti bei pagreitinti pažeidimų nagrinėjimo procesą, parengti Lietuvos
Licencijų ir leidimų skyrius;
Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų
Teisėkūros, personalo ir
nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo Lošimų priežiūros tarnyboje prie
bendrųjų reikalų skyrius
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lošimų
priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m.
vasario 9 d. įsakymu Nr. V-2, pakeitimo projektą.
Parengti Vidaus kontrolės įgyvendinimo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos
Teisėkūros, personalo ir
Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo, patvirtino Priežiūros tarnybos
bendrųjų reikalų skyrius
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-27, pakeitimus susijusius su vidaus
kontroles gerinimu.

Terminas

Iki 2021-08-01

Iki 2021-12-31

Iki 2021-12-31

Iki 2021-12-31

2
2.
2.1

2.2.
2.3.

3.

Stebėsenos veiksmai
Kontrolės skyrius;
Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo
Atlikti Įtraukties į azartinius lošimus stebėsenos veiksmus.
ir registro skyrius;
Teisėkūros, personalo ir
bendrųjų reikalų skyrius
Kontrolės skyrius
Atlikti susitarimų (manipuliacijų) sporte, žiniasklaidos ir viešosios erdvės stebėsenos ir
kontrolės veiksmus.
Kontrolės skyrius;
Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo
Atlikti lošimo automatų ir didžiųjų loterijų laimėjimų fondų stebėseną.
ir registro skyrius

Iki 2021-12-31

Iki 2021-12-31
Iki 2021-12-31

Rizikingiausių ūkio subjektų planiniai patikrinimai

3.1.

Atlikti UAB „Nesė“ lošimo namų (kazino) planinį patikrinimą.

3.2.

Atlikti UAB „Novogaming Vilnius“ lažybų punktų planinį patikrinimą.

3.3.

Atlikti UAB „Tete-a-tete“ kazino automatų salonų planinį patikrinimą.

3.4

Atlikti UAB „Tete-a-tete“ kazino nuotolinių lošimų veiklos planinį patikrinimą.

Kontrolės skyrius;
Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo
ir registro skyrius
Kontrolės skyrius;
Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo
ir registro skyrius
Kontrolės skyrius;
Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo
ir registro skyrius
Kontrolės skyrius;
Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo
ir registro skyrius

Iki 2021-08-31
Iki 2021-08-30
Iki 2021-12-31
Iki 2021-12-31

4.

Prevencija

4.1.

Parengti konsultaciją dėl veiklos priskyrimo azartiniams lošimams, loterijoms arba
žaidimams.

Licencijų ir leidimų skyrius;
Teisėkūros, personalo ir
bendrųjų reikalų skyrius

Iki 2021-11-01

4.2.

Suorganizuoti vidinius Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų

Licencijų ir leidimų skyrius

Iki 2021-12-01

3

4.3

ministerijos mokymus, skirtus supažindinti Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos darbuotojus su loterijų organizatorių rinka ir jos
naujovėmis, pasibaigus Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo naujos redakcijos
pereinamajam laikotarpiui.
Suorganizuoti azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių mokymus, skirtus
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos lošimų ir loterijų srityje
klausimams aptarti.

Kontrolės skyrius;
Teisėkūros, personalo ir
bendrųjų reikalų skyrius

Iki 2021-12-31

4.4.

Suorganizuoti susitikimą su kompetentingomis institucijomis dėl veiksmų, pastebėjus
galimą manipuliavimą aukšto meistriškumo sporto varžybomis.

Kontrolės skyrius

Iki 2021-12-31

4.5.

Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro naudotojams (Priežiūros tarnybos
darbuotojams (registratoriams) skaityti mokymus apie Apribojusių savo galimybę lošti
asmenų registro saugumo reikalavimus ir naudotojų atsakomybes.

Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo
ir registro skyrius

Iki 2021-12-31
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