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Eilė
s Nr.

Priemonės aprašymas

1.

Teisės aktų projektų, rekomendacijų rengimas

1.1.

Parengti Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai,
visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečius
rekomendacinius vertinimo kriterijus.
Siekiant gerinti prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodiką,
atsisakant nuostatų, susijusių su rizika, kylančia eksploatuojant lošimo įrenginius, parengti
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prižiūrimų ūkio
subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodikos, patvirtintos Lošimų priežiūros tarnybos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 14 d. įsakymu
Nr. V-24, pakeitimo projektą.
Parengti Totalizatoriaus organizavimo reglamento rengimo metodines rekomendacijas.

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

Iki 2022-03-15

Licencijų ir leidimų skyrius

Iki 2022-03-31

Dokumentų, kurių reikia organizuoti nuotolinius lošimus, pateikimo rekomendacijas,
patvirtintas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
direktoriaus 2015 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. DI-608 „Dėl Dokumentų, kurių
reikia organizuoti nuotolinius lošimus, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ papildyti
rekomendacijomis dėl dokumentų, kurių reikia licencijai organizuoti nuotolinius lošimus
gauti.
Parengti ir patvirtinti Prižiūrimų ūkio subjektų, eksploatuojančių lošimo įrenginius, rizikos
vertinimo ir valdymo metodiką.

Licencijų ir leidimų skyrius

Iki 2022-04-30

Lošimo įrenginių tipų
tvirtinimo ir registro skyrius;
Teisėkūros, personalo ir
bendrųjų reikalų skyrius

Iki 2022-06-30

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Skyrius, atsakingas už
priemonės įgyvendinimą

Terminas

Iki 2022-06-30

2
1.6.

2.

Papildyti Galimai nelegalių nuotolinių lošimų veiklos vykdytojų stebėsenos tvarkos
aprašą, patvirtintą Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.
DI-709 „Dėl Galimai nelegalių nuotolinių lošimų veiklos vykdytojų stebėsenos tvarkos
aprašo patvirtinimo”, nustatant stebėsenos procedūras ir jos įgyvendinimo etapus, t. y.
detalizuojant tarnautojų pareigas, susijusias su galimai nelegalių nuotolinių lošimų veiklos
vykdytojų stebėsenos vykdymu, interneto svetainių, kuriose vykdoma galimai nelegali
nuotolinių lošimų veikla, sąrašu ir ataskaitų teikimu už stebėsenos įgyvendinimą.

Lošimo įrenginių tipų
tvirtinimo ir registro skyrius

Iki 2022-06-30

Iki 2022-06-30

Stebėsenos veiksmai

2.1.

2.2.

Atlikti susitarimų (manipuliacijų) sporte stebėsenos veiksmus.

Kontrolės skyrius;
Lošimo įrenginių tipų
tvirtinimo ir registro skyrius;
Teisėkūros, personalo ir
bendrųjų reikalų skyrius
Kontrolės skyrius

2.3.

Atlikti žiniasklaidos ir viešosios erdvės stebėsenos veiksmus.

Kontrolės skyrius

Iki 2022-06-30

2.4.

Atlikti didžiųjų loterijų laimėjimų fondų stebėsenos bei analizės veiksmus.

Kontrolės skyrius

Iki 2022-06-30

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

Iki 2022-06-30

Atlikti įtraukties į azartinius lošimus stebėsenos veiksmus.

3.

Rizikingiausių ūkio subjektų planiniai patikrinimai

3.1.

Atlikti UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namų (kazino) planinį patikrinimą.

3.2.

Atlikti UAB „Unigames“ automatų salonų planinį patikrinimą.

3.3.

Atlikti UAB „New Miracle“ loterijų organizavimo veiklos planinį patikrinimą.

4.

Iki 2022-06-30

Prevencija

Iki 2022-06-30
Iki 2022-06-30

3
4.1.

Apibendrinus Azartinių lošimų įstatymo taikymo praktiką, atnaujinti Konsultaciją dėl
azartinių lošimų reklamos ir skatinimo dalyvauti lošimuose.

________________________________

Teisėkūros, personalo ir
bendrųjų reikalų skyrius

Iki 2022-06-30
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