Ūkio subjektų, organizuojančių
azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias
loterijas ir žaidimus žaidimo automatais
patikrinimo taisyklių
3 priedas
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
________________
(data, numeris)
________________
(vieta)
1. Bendrieji duomenys:
1.1. Patikrinimo data ir laikas:________________________________________________________
1.2. Patikrinimą atliekantys asmenys:__________________________________________________
1.3. Patikrinimo pagrindas: __________________________________________________________
1.4. Ūkio subjekto pavadinimas:______________________________________________
1.5. Lošimų organizavimo vietos (patalpų) adresas:_______________________________________
_______________________________________________________________________________
1.6. Ūkio subjektą patikrinime atstovaujantis asmuo (vardas, pavardė, asmens kodas): __________
1.7. Patikrinimo metu lošimų organizavimo vietoje dirbantys asmenys (vardas, pavardė, asmens
kodas, dokumento Nr., dokumento galiojimo data):_______________________________________
1.8. Patalpose veikia:
Lošimo namai (kazino) □
B kategorijos automatų salonas □
Bingo salonas □
Totalizatoriaus punktas □
Lažybų punktas □
1.9. Eksploatuojamų lošimo įrenginių ir lošimo stalų kiekis:
1.9.1. A kategorijos lošimo automatai: ___________
1.9.2. B kategorijos lošimo automatai: ___________
1.9.3. Ruletės: ______________________________
1.9.4. Kortų stalai: _____________________
1.9.5. Kauliukų stalai: __________________
1.9.6. Kiti lošimo įrenginiai: _____________
1.10. Patikrinimo metu užfiksuotas lošėjų skaičius:_______________
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2. Kontroliniai klausimai, susiję su Lietuvos respublikos azartinių lošimų įstatymu:
2.1. Ar yra saugomas lošimų organizatoriaus
reglamentas, kartu su įsakymais, kurie yra
neatsiejama reglamento dalis? ALĮ 18 str. 3 d.
2.2. Ar automatų, bingo salonas, lošimo namai
(kazino) ar lažybų ir totalizatorių punktai (toliau
– lošimų organizavimo vieta ar patalpos) yra
įrengti izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą
įėjimą? ALĮ 15 str. 1, 2, 3 ir 4 d.
2.3. Ar lošimų organizavimo vietoje be
restoranų, barų, koncertinės veiklos ir valiutos
keitimo yra vykdoma kita ūkinė komercinė
veikla?
ALĮ 10 str. 6 d.
2.4. Ar automatų, bingo salone ar lošimo
namuose (kazino) įrengta atskira kasa, kurioje
pinigai keičiami į žetonus, o žetonai – į pinigus?
ALĮ 15 str. 1 d. 3 p., 2 d.
2.5. Ar lažybų punkto patalpose veikia įrengta
tiesioginio ryšio sistema?
ALĮ 2 str. 10 d., 17 str. 2 d.
2.6. Ar patalpose yra galimybė atsiskaityti banko
(debeto, kredito) kortelėmis?
ALĮ 10 str. 5 d.
2.7. Ar patalpose yra bankomatas?
ALĮ 10 str. 5 d.
2.8. Ar lošimų organizavimo vietoje yra
iškabinti (nurodyti) įspėjamieji užrašai?
ALĮ 101 str. 1 d.
2.9.
Ar
įspėjamieji
užrašai,
atitinka
reikalavimus, nustatytus Įspėjamųjų užrašų
pateikimo lošimų organizavimo vietose ir
lošimus organizuojančių bendrovių interneto
svetainėse taisyklėse? (Pateikiami Lietuvos
Respublikos valstybine kalba, baltame fone,
juodos ar raudonos spalvos raidėmis, 60 dydžio
Times New Roman arba Arial paryškintu šriftu,
didžiosiomis raidėmis, lošėjui gerai matomoje
vietoje, yra ryškūs ir įskaitomi, tekstui skirtame
plote nėra jokio papildomo teksto ar ženklų) ALĮ
101 str. 2 d.
2.10. Ar lošimų organizavimo vietoje yra
nurodyta informacija apie asmens galimybę
gauti
pažymą
apie
lošimo
laimėjimo
išmokėjimą?
ALĮ 101 str. 1 d.
2.11. Ar lošimų organizavimo vietoje yra
įrenginys, garantuojantis nuolatinį apšvietimą ir
vientisą be sutrikimų lošimo procesą?
ALĮ 15 str. 1 d. 1 p., 2 d.

TAIP

NE

□

□

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

TAIP

NE

□

□

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

TAIP

NE

□

□

TAIP

NE

□

□

TAIP

NE

□

□

TAIP

NE

□

□

TAIP

NE

□

□

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□
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2.12. Ar patalpose įrengta skaitmeninio vaizdo
įrašymo sistema (vaizdo kameros ir kita įranga,
skirta vaizdo įrašams įrašyti, saugoti, perduoti,
apdoroti ir peržiūrėti)?
ALĮ 15 str. 1 d. 2 p., 2 ir 3 d.
2.13. Ar bingo salone ar lošimo namuose
(kazino) įrengtos atskiros patalpos, skirtos
valstybės
pareigūnams
ir
tarnautojams,
atliekantiems lošimų organizavimo priežiūrą ir
kontrolę? ALĮ 15 str. 1 d. 5 p.

TAIP

NE

□

□

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.14. Ar patikrinama klientų, įeinančių į lošimo
automatų ir bingo salonus, lažybų bei
totalizatoriaus punktus, tapatybė? ALĮ 20 str. 1
d.
2.15. Ar į lošimo automatų ir bingo salonus,
lažybų ir totalizatorių punktus neįleidžiami:

TAIP

NE

□

□

TAIP

NE

NEAKTUALU

- jaunesni kaip 18 metų asmenys (ALĮ 10 str.
10 d.),

□

□

□

- asmenys,
nepateikę
asmens
tapatybę
patvirtinančio dokumento (ALĮ 10 str. 10 d.),

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

- asmenys, pateikę prašymus neleisti lošti (ALĮ
10 str. 21 d.)?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.16. Ar į lošimo namus (kazino) neįleidžiami:
TAIP

NE

NEAKTUALU

- jaunesni kaip 21 metų asmenys (ALĮ 10 str.
10 d.),

□

□

□

- asmenys, turintys ginklus, išskyrus asmenis,
saugančius lošimo namus (kazino), ir
pareigūnus,
įstatymų
nustatyta
tvarka
vykdančius tarnybines funkcijas (ALĮ 10 str. 10
d.),

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

- asmenys, pateikę prašymus neleisti lošti (ALĮ
10 str. 21 d.)?

Pastabos (pildo patikrinimą atliekantys asmenys): _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Pastabos (pildo ūkio subjektą atstovaujantis asmuo): _____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Patikrino:
_______________________
(pareigos)

_____________________ _______________________________
(parašas)
(vardas, pavardė)

_______________________
(pareigos)

_____________________
(parašas)

________________________
(vardas, pavardė)

Su klausimynu susipažinau:

_______________________
(pareigos)

_____________________
(parašas)

________________________
(vardas, pavardė)

