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TVIRTINU
Euloto, UAB direktorius
______________
Mantas Lebedžinskas
Data ______________

DIDŽIOSIOS MOMENTINĖS LOTERIJOS
„SUPER €“
TAISYKLĖS
BENDROJI DALIS
1.

ĮŽANGA

1.1.

Remdamasi Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu bei išduota licencija, „Euloto“ UAB,
įmonės kodas 301734060, buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, Vilnius, duomenys kaupiami
VĮ „Registrų centras“ tvarkomame Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė) turi teisę
organizuoti ir vykdyti didžiąsias loterijas Lietuvos Respublikoje.

1.2.

Didžioji momentinė loterija „SUPER €“ (toliau – Loterija), yra organizuojama pagal
didžiosios momentinės loterijos „SUPER €“ taisykles (toliau – Taisyklės).

1.3.

Bendrovės telefono numeris, skirtas žaidėjams aptarnauti, yra (8~5) 2751 751.

2. SĄVOKOS
2.1.

Šios sąvokos Taisyklėse vartojamos toliau nurodytomis reikšmėmis, išskyrus, jei tekste aiškiai
nurodyta kitaip:

2.1.1 Bilietas – šiose Taisyklėse nurodytas dokumentas (turintis vieną numerį, žaidimo zonas,
patikrinimo kodą, meninius averso bei reverso piešinius ir tiksliai atitinkantis Bendrovės
numatytas specifikacijas), kuriuo patvirtinamas dalyvavimas Loterijoje.
2.1.2 Centralizuota loterijos bilietų pardavimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitos sistema –
loterijos bilietų terminalų, sujungtų tiesioginio ryšio tinklu su centriniu loterijos kompiuteriu,
sistema, kuri fiksuoja perduotų platinimui loterijos bilietų numerius ir perdavimo platinti
laiką, tikrina loterijų bilietus bei registruoja laimėjimų atsiėmimą loterijos kompiuterinės
sistemos duomenų bazėje, kuomet atsiimant laimėjimą laimėtojui išduodamas laimėjimo
atsiėmimą patvirtinantis dokumentas.
2.1.3 Laimintis bilietas – bilietas, pagal kurio duomenis laimimas bent vienas specialiojoje
Taisyklių dalyje nurodytų laimėjimų.
2.1.4. Laimėjimas – pagal Loterijos bilietų duomenis atsitiktinai išrinkta ir Loterijos Taisyklėse
nustatytomis sąlygomis ir tvarka laimėtojui išmokama pinigų suma.
2.1.5. Negaliojantis bilietas – bilietas, kuris pirkimo momentu yra pažeistas, sugadintas, dėl
techninių klaidų neteisingai pagamintas, neįskaitomas ar nepilnas ir (ar) kuriame yra žodžiai
„negalioja“, „pavyzdys“, „ne pardavimui“ ar panašūs žodžiai arba kuris yra suklastotas.
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2.1.6. Numeris – unikalus nutrinamu sluoksniu nepadengtas 13 skaitmenų, sugrupuotų į tris grupes,
bilieto numeris, atspausdintas bilieto reverse, kurio sudarymo tvarka nurodoma specialiojoje
Taisyklių dalyje.
2.1.7. Pakelis – paketas Loterijos bilietų, kurių kiekvienas turi atskirą bilieto numerį kiekviename
tokiame pakete.
2.1.8. Paraiška – atspausdinta Bendrovės patvirtinta kreipimosi dėl laimėjimo forma, kurią laiminčio
bilieto savininkas arba turėtojas turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti kartu su laiminčiu bilietu.
2.1.9. Patikrinimo kodas – Loterijos biliete po nutrinamu nepermatomu sluoksniu atspausdintas
brūkšninis kodas, kuris naudojamas bilieto identifikavimui ir jame esančios informacijos apie
laimėjimą patikrinimui ir patvirtinimui.
2.1.10. Platinimo vieta – bet kuri vieta, kurioje Bendrovė ir (ar) bet kuris platintojas parduoda bilietus
asmenims, norintiems dalyvauti Loterijoje.
2.1.11. Platintojas – bet kuris fizinis, juridinis asmuo ar organizacija, neturinti juridinio asmens teisių,
ar jų filialas, kuriam Bendrovė pagal sutartį yra suteikusi teisę platinti bilietus ir atlikti kitus
veiksmus, nustatytus bilietų platinimo sutartyje.
2.1.12. Priežiūros institucija – Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos.
2.1.13. Serija – Taisyklių specialiojoje dalyje nurodytas Loterijos bilietų kiekis, tarp kurių
paskirstomi Laimėjimai.
2.1.14. Žaidėjas – fizinis asmuo, turintis teisėtai įgytą Loterijos bilietą ir dalyvaujantis Loterijoje
Taisyklėse nustatyta tvarka.
2.1.15. Žaidimo simboliai – grafiniai elementai (paveikslėliai), atspausdinti bilieto žaidimo zonose.
Visi įmanomi žaidimo simboliai nurodomi Taisyklių specialiojoje dalyje.
2.1.16. Žaidimo zonos – bilieto averse esančios zonos, kuriose yra iš anksto atspausdinti žaidimo
simboliai bei patikrinimo kodas (vienoje iš žaidimo zonų).
3.

LOTERIJOS ESMĖ, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMO TVARKA IR LAIMĖJIMAI

3.1.

Loterijos esmė – žaidėjas įsigyja Loterijos bilietą, kurio žaidimo zonose, padengtose
nepermatomu nutrinamu sluoksniu, yra žaidimo simboliai. Jei šie žaidimo simboliai atitinka
Taisyklių specialiojoje dalyje nurodytas sąlygas, žaidėjas laimi laimėjimą. Žaidėjas apie
laimėjimą sužino iš karto, kai patikrina Loterijos bilietą, t. y. pašalina nepermatomą nutrinamą
sluoksnį, dengiantį žaidimo simbolius.

3.2.

Laimėjimai bilietuose paskirstomi jų gaminimo (spausdinimo) metu, kai atsitiktine tvarka
serijos bilietuose paskirstomi tos serijos bilietams nustatyti laimėjimai ir jų dydžiai, kurie
nurodomi Taisyklių specialiojoje dalyje.

3.3.

Nė vienas laimėjimas nėra keičiamas į kitą turtą ar kitus dalykus.

4.
4.1.

BILIETO APRAŠYMAS
Kiekvieno bilieto priekinėje pusėje (averse) yra žaidimo zonos, kuriose po nutrinamu
sluoksniu yra atspausdinti žaidimo simboliai. Antroje bilieto pusėje (reverse) yra pateikiama
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svarbiausia informacija apie Loteriją. Nenutrinto ir nutrinto bilieto averso ir reverso
pavyzdžiai pateikiami Taisyklių specialiojoje dalyje.
4.2.

Kiekvienas bilietas vienoje iš žaidimo zonų po nutrinamu sluoksniu turi atspausdintą
patikrinimo kodą ir jo atitikmenį penkiolikos skaitmenų kombinacija. Patikrinimo kodas yra
naudojamas per centralizuotą loterijos bilietų pardavimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitos
sistemą tikrinant, ar bilietas yra laimintis bilietas.

4.3.

Jei bilieto reverse nurodyti Bendrovės atstovybių adresai arba telefono numeris pasikeičia, po
tokio pasikeitimo spausdinamuose bilietuose nurodomi pasikeitę duomenys.

5.

BILIETO KAINA, BILIETŲ KIEKIS IR NOMINALI VERTĖ

5.1. Bilieto kaina, bilietų kiekis ir nominali vertė serijoje pateikiama Taisyklių specialiojoje dalyje.
6.

LOTERIJOS ORGANIZAVIMO VIETA, BILIETŲ PLATINIMO TVARKA IR
PLANUOJAMAS LOTERIJOS ORGANIZAVIMO LAIKAS

6.1. Loterija yra organizuojama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
6.2. Bilietų platinimo vietos yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant patalpas, kuriose
vykdoma mažmeninė prekyba, viešasis maitinimas, taip pat transporto priemones ir kitas vietas.
6.3. Loterija organizuojama neterminuotai nuo šių Taisyklių įsigaliojimo dienos iki šių Taisyklių
14 skyriuje nustatyta tvarka priimto sprendimo nutraukti Loterijos organizavimą.
6.4. Bilietai pagaminami tik Bendrovės užsakymu. Bilietus parduoti gali tik Bendrovė (Bendrovės
buveinėje Olimpiečių g. 15-1, Vilniuje ir Bendrovės padaliniuose Studentų g. 3A,
Kaune, Birutės g. 16A, Klaipėdoje, A. Mickevičiaus g. 2-2, Šiauliuose ir Vasario 16-osios g.
45A, Panevėžyje) ir tik platintojai. Tačiau šis punktas neapriboja žaidėjų teisės dovanoti ar
kitaip perleisti teisę į savo bilietą kitam asmeniui (išskyrus asmenis, kuriems dalyvauti
Loterijoje draudžiama pagal įstatymus).
6.5. Su kiekvienu platintoju Bendrovė savo pasirinkimu sudaro rašytinę sutartį dėl Loterijos bilietų
platinimo, kurioje numatomos šios sąlygos:
6.5.1. pateikiamų platintojui bilietų skaičius, jų pateikimo terminai ir kitos sąlygos;
6.5.2. platintojo pareiga platinti pateiktus bilietus pagal šias Taisykles už šių Taisyklių
specialiojoje dalyje nustatytą kainą;
6.5.3. platinimo vietos, kuriose platintojas platina Loterijos bilietus;
6.5.4. Bendrovės ir platintojo atsiskaitymų tvarka;
6.5.5. platintojo atsakomybė už sutarties pažeidimus;
6.5.6. kitos Bendrovės ir platintojo sulygtos sąlygos.
6.6. Bet kuris bilieto pardavimas yra galutinis ir platintojas neturi teisės priimti nė vieno grąžinamo
bilieto atgal, išskyrus atvejus, kai:
6.6.1. gauna Bendrovės leidimą priimti parduotą bilietą;
6.6.2. parduodamas negaliojantis bilietas. Tokiu atveju bilieto turėtojui atlyginama to bilieto
kaina arba, jo reikalavimu, jis pakeičiamas į kitą Loterijos bilietą.
6.7. Bet kuris fizinis asmuo turi teisę nusipirkti Loterijos bilietą, tačiau Bendrovė ir (ar) bet kuris
platintojas turi teisę atsisakyti parduoti bilietą ar bilietus bet kuriam fiziniam asmeniui, jei tas
asmuo Bendrovės ir (ar) bet kurio platintojo nuomone:
6.7.1. yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir (ar) kitų psichiką veikiančių
medžiagų;
3

6.7.2. yra tokios būsenos, kad negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti;
6.7.3. žaidžia tokiu būdu, kuris trukdo kitiems žaidėjams ar potencialiems žaidėjams
naudotis galimybe dalyvauti Loterijoje.
6.8. Žaidėjai ir platintojai negali sudaryti jokio atskiro susitarimo dėl bilieto ar bilietų pardavimo
(ar dėl laimėjimo ar jo dalies atsiėmimo pagal laimintį bilietą) kitaip nei pagal šias Taisykles.
6.9. Loterijos bilietų serija spausdinama iš karto. Loterijos bilietai platinami serijomis, Bendrovė
įsipareigoja pradėti platinti naują bilietų seriją tik atidavus į platinimą visą prieš tai buvusią
bilietų seriją.
7.

BILIETŲ ĮSIGIJIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ BILIETUS

7.1. Žaidėju tampama nusipirkus (t. y. sumokėjus platintojui ar Bendrovei perkamo bilieto kainą
teisėtai disponuojamais pinigais) bent vieną bilietą, arba teisėtai įgijus teisę disponuoti bilietu
(pvz., gavus bilietą dovanų iš teisėtai bilietu disponuojančio žaidėjo, paveldėjus bilietą iš
teisėtai juo disponavusio žaidėjo ir pan.). Jei bilietas gaunamas jo nenusipirkus arba neįgijus
teisėtai, žaidėju netampama ir toks bilietas nesuteikia teisės į laimėjimą.
7.2. Loterijos bilietus draudžiama pirkti ar kitaip įgyti juos ir dalyvauti Loterijoje asmenims
(patiems arba per kitą asmenį, arba įgaliotiems kito asmens), kurie yra Bendrovės dalyviai, visų
Bendrovės kontrolės ir valdymo organų nariai, Bendrovės darbuotojai arba asmenys, galintys
tvarkyti Bendrovės buhalterinę apskaitą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, Bendrovę
kontroliuojantys asmenys.
7.3. Žaidėjas bilieto pirkimo momentu turi patikrinti, ar tas bilietas (tos bilieto dalys, kurios žaidėjui
yra aiškiai matomos) nėra negaliojantis bilietas, ar jame nėra pakeitimų.
7.4.

Negaliojantys bilietai negalioja ir nesuteikia teisės į jokį laimėjimą. Jei negaliojantis bilietas
parduodamas, to bilieto turėtojui atlyginama to bilieto kaina arba, jo reikalavimu, tas bilietas
pakeičiamas į kitą tos pačios loterijos bilietą.

7.5.

Iki to momento, kol bilieto reverse tam skirtoje vietoje įrašomas vardas ir pavardė, pagal šias
Taisykles parduoto bilieto turėtojas šių Taisyklių tikslais laikomas to bilieto savininku.
Neparduotas Loterijos bilietas lieka Bendrovės nuosavybe. Nuo to momento, kai parduoto
bilieto reverse tam skirtoje vietoje įrašomas vardas ir pavardė, atsižvelgiant į šių Taisyklių
nuostatas, fizinis asmuo, kurio vardas ir pavardė yra nurodyti to bilieto reverse, šių Taisyklių
tikslais laikomas to bilieto savininku.

7.6.

Žaidėjas pats atsako už bet kurio turimo bilieto saugų laikymą.

7.7.

Po bet kurio bilieto pardavimo žaidėjui nei Bendrovė, nei bet kuris platintojas neatsako už to
bilieto praradimą, vagystę, pažeidimą, sugadinimą ar sunaikinimą, įvykusį jau po bilieto
įsigijimo.

8. LAIMĖJIMŲ ATSIĖMIMO TVARKA
8.1. Visus laimėjimus išmoka Bendrovė. Dėl visų laimėjimų privaloma kreiptis ne vėliau kaip per
30 kalendorinių dienų po Loterijos pabaigos paskelbimo dienos (kaip nurodyta Taisyklių 14.2
punkte) šia tvarka:
8.1.1. Bet kurio bilieto, laiminčio laimėjimą, neviršijantį 150 eurų, turėtojas gali pateikti šį
bilietą bet kurioje platinimo vietoje ar Bendrovei jos buveinės adresu ar kitu Bendrovės
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bilieto reverse nurodytu adresu ar adresais darbo valandomis to bilieto tikrinimui ir
laimėjimo atsiėmimui.
8.1.2. Bet kurio bilieto, laiminčio laimėjimą, viršijantį 150 eurų, tačiau mažesnį už 1 000
eurų, turėtojas dėl laimėjimo išmokėjimo turi kreiptis į Bendrovę jos buveinės adresu
ar kitu bilieto reverse nurodytu adresu darbo valandomis, pateikti laimintį bilietą bei
nurodyti mokėjimo sąskaitą, į kurią pageidauja gauti laimėjimą. Bendrovė interneto
svetainėje www.loto.lt taip pat gali nurodyti tam tikrus platintojus, į kuriuos tokio
bilieto turėtojas gali kreiptis dėl bilieto tikrinimo, laimėjimo registravimo bei
mokėjimo sąskaitos, į kurią Bendrovė perves laimėjimą, deklaravimo.
8.1.3. Bet kurio bilieto, laiminčio laimėjimą, lygų 1 000 eurų ir didesnį, turėtojas dėl
laimėjimo išmokėjimo turi kreiptis į Bendrovę jos buveinės adresu ar kitu bilieto
reverse nurodytu adresu darbo valandomis, pateikti laimintį bilietą (nurodžius šiame
biliete savo vardą ir pavardę), užpildyti Bendrovės pateiktą paraišką, pateikti galiojantį
savo asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) tapatybės patvirtinimui.
8.2. Bet kurie laimėjimai pagal laiminčius bilietus, dėl kurių nesikreipiama per šių Taisyklių 8.1
punkte nurodytą terminą, pervedami Bendrovės pasirinktiems Lietuvos Respublikos labdaros
ir paramos įstatyme nustatytiems paramos gavėjams. Pasibaigus Taisyklių 8.1 punkte
nurodytam terminui, visi bilietai, išskyrus laiminčius bilietus, prieš tai pateiktus kreipiantis dėl
laimėjimo, netenka galios ir nesuteikia teisės į jokį laimėjimą.
8.3. Laimėjimai, neviršijantys 150 eurų, laimėtojo prašymu, išmokami grynaisiais pinigais.
Laimėjimai, viršijantys 150 eurų, pervedami į laimėjusio asmens nurodytą mokėjimo sąskaitą.
8.4. Asmenims, neturintiems 16 metų amžiaus, joks laimėjimas nėra išmokamas.
8.5. Bet kuris laimėjimas išmokamas po bilieto patikrinimo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių
dienų nuo kreipimosi dėl laimėjimo, atlikto Taisyklių 8.1 punkte nustatyta tvarka.
8.6. Laimėtojas pats atsako už viso laimėjimo, į kurį teisę suteikia laimintis bilietas, pareikalavimą.
8.7. Tik laimėtojas atsako už visus jam taikomus bet kokius Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatytus mokesčius, rinkliavas ar kitus bet kokio pobūdžio privalomus mokėjimus, taip pat
bet kokias išlaidas, susijusias su Loterija (tame tarpe ir laimėjimo atsiėmimu), išskyrus jei
Taisyklėse aiškiai nurodyta kitaip. Įstatymų nustatyta tvarka Bendrovė turi teisę išskaičiuoti iš
laimėjimo sumos laimėtojui taikomus bet kokius mokesčius, rinkliavas ar kitus bet kokio
pobūdžio privalomus mokėjimus. Tuomet laimėjimo suma, likusi po minėto išskaičiavimo,
sumokama Taisyklių 8 skyriuje nustatyta tvarka, ir laikoma, kad yra sumokėtas visas
laimėjimas.
8.8. Išskyrus kaip numatyta Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme ir kituose teisės aktuose,
Bendrovė neatskleis laimėtojo asmens duomenų be išankstinio laimėtojo sutikimo.
8.9. Jei bus nustatyta, kad Bendrovė išmokėjo laimėjimą pagal bilietą, kuris nėra laimintis bilietas,
su tokią išmoką gavusiu asmeniu Bendrovė susisieks, praneš apie neteisingai išmokėtą
laimėjimą ir pateiks reikalavimą grąžinti išmokėtą pinigų sumą bei tokį reikalavimą
pagrindžiančius įrodymus. Gavęs tokį reikalavimą, asmuo privalo grąžinti gautą išmoką
Bendrovei.
8.10. Jei nustatoma, kad bilietas nėra laimintis bilietas, tokiu atveju atsisakoma išmokėti laimėjimą
ir apie tai yra iš karto (bet ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas nuo nustatymo momento)
informuojamas asmuo, kuris pateikė Bendrovei bilietą, kuris nėra laimintis bilietas.
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8.11. Jei nustatoma, kad kartu su laiminčiu bilietu pateikta paraiška yra netinkamai užpildyta ir
(arba) nepasirašyta, pateiktas netinkamas ar negaliojantis laimėtojo asmens dokumentas,
kreipęsis asmuo apie tai yra informuojamas tokiu pat būdu, kaip buvo gautas kreipimasis, per
5 darbo dienas nuo kreipimosi į Bendrovę dienos. Tokiu atveju asmuo, norintis atsiimti
laimėjimą, privalo tinkamai užpildyti paraišką ir (arba) pasirašyti ją bei pateikti tinkamai
užpildytą ir (arba) pasirašytą paraišką ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Bendrovės
pranešimo apie netinkamą paraišką gavimo dienos. Jei asmuo nepateikia pataisytos paraiškos
per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie netinkamą paraišką gavimo dienos arba
pakartotinai pateikta paraiška yra netinkamai užpildyta ir (arba) nepasirašyta, laimėjimas
neišmokamas. Jei pataisyta paraiška pateikta nepraleidus šiame punkte nustatyto termino (20
kalendorinių dienų nuo pranešimo apie netinkamą Paraišką gavimo dienos) ir ji yra tinkama,
Bendrovė laimėjimą privalo išmokėti per 5 darbo dienas nuo tinkamos paraiškos gavimo
dienos.
9. PARAIŠKŲ NAUDOJIMAS
9.1. Kiekvienam laiminčio bilieto savininkui, kreipiantis dėl bet kurio laimėjimo, ne mažesnio už
1 000 eurų, reikia užpildyti ir pasirašyti paraišką (nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą,
gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį) ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą (galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę).
9.2. Paraiška turi būti užpildyta laiminčio bilieto savininko vardu ir jo (arba jo teisėto atstovo)
pasirašyta. Jei laiminčio bilieto savininkas yra nepilnametis (sulaukęs 16 metų, bet neturintis
18 metų amžiaus) ar kitas asmuo, negalintis užpildyti reikalingos paraiškos, tuomet to
nepilnamečio ar asmens vardu šiuos veiksmus turi atlikti vienas iš jo tėvų, jo rūpintojas,
globėjas ar kitas teisėtas atstovas. Bendrovė pasilieka teisę pareikalauti iš bet kurio atstovo
įrodymų, kad pastarasis turi teisę kreiptis dėl laimėjimo. Jei Bendrovė nustato, kad laiminčio
bilieto savininko vardu užpildęs paraišką asmuo nėra tinkamas teisėtas atstovas, kad galėtų
kreiptis dėl laimėjimo bilieto savininko vardu, Bendrovė gali pareikalauti, kad paraišką
užpildytų tinkamas asmuo.
9.3. Bendrovė atsisako išmokėti laimėjimą pagal bet kurią paraišką, kuri nėra visiškai užpildyta ir
kuri nebuvo tinkamai užpildyta per papildomą terminą, kaip tai nustatyta Taisyklių 8.11 punkte.
Laikoma, kad asmuo, kuris pasirašo paraišką, tuo patvirtina, kad jis turi teisę kreiptis dėl
nurodyto laimėjimo ir kad paraiškoje nurodyta informacija yra teisinga ir pilna. Todėl paraišką
pateikęs asmuo įsipareigoja atlyginti Bendrovei bet kokius nuostolius, žalą, sąnaudas ar
išlaidas, kuriuos Bendrovė patiria, išmokėjusi laimėjimą pagal tokią paraišką, kurioje
pateikiami neteisingi duomenys (nepriklausomai nuo tokios klaidos padarymo tyčios formos).
9.4. Laimėjimo išmokėjimas laiminčio bilieto turėtojui ar pagal paraiškoje nurodytą informaciją
visiškai ir galutinai atleidžia Bendrovę, jos organų narius, darbuotojus, atstovus ir bet kurį
platintoją, kuriam Bendrovė suteikė teisę išmokėti laimėjimus, nuo bet kokios atsakomybės už
to laimėjimo išmokėjimą. Jei yra prieštaravimų tarp informacijos, nurodytos ant laiminčio
bilieto, ir informacijos, nurodytos paraiškoje, po bilieto tikrinimo Bendrovė gali remtis paraiška
ir, tai atlikusi, ji atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės už laimėjimo išmokėjimą pagal
paraiškoje nurodytą informaciją.
10. BILIETŲ TIKRINIMO TVARKA
10.1. Prieš išmokant laimėjimą pagal bet kurį bilietą, bilietas turi būti patikrintas pagal laiminčio
bilieto reikalavimus. Bilietą tikrina Bendrovė arba platintojas, priklausomai nuo to, kur kreipėsi
žaidėjas ir kas pagal Taisykles gali išmokėti laimėjimą, dėl kurio kreipiamasi. Bilietas turi būti
tikrinamas naudojant centralizuotą loterijos bilietų pardavimo ir laimėjimų išmokėjimo
apskaitos sistemą – bilieto numeris ir patikrinimo kodas turi būti patikrintas terminalu
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nuskenavus bilieto reverse esantį brūkšninį kodą bei žaidimo zonoje esantį brūkšninį kodą ir
tuomet turi būti gautas centralizuotos loterijos bilietų pardavimo ir laimėjimų išmokėjimo
apskaitos sistemos patvirtinimas, kad bilietas yra laimintis bilietas bei tai, kad laimėjimas pagal
šį bilietą dar nėra išmokėtas. Tokiu atveju laimintis bilietas turi atitikti Bendrovės laiminčio
bilieto galiojimo reikalavimus:
10.1.1. Kiekvienas žaidimo simbolis turi būti atspausdintas pagal bilietų gamintojui
nustatytas specifikacijas;
10.1.2. Biliete turi būti vienas numeris ir patikrinimo kodas;
10.1.3. Kiekvienas iš šių dalykų – žaidimo simboliai, numeris, patikrinimo kodas ar kiti
konfidencialūs bilieto apsauginiai ženklai, jų išdėstymas turi tiksliai atitikti Bendrovės ir
bilietų gamintojo turimas specifikacijas bei meninius piešinius;
10.1.4. Bilietas turi būti nustatyta tvarka įsigytas, apmokėtas ir pateiktas žaidėjo;
10.1.5. Neturi būti jau išmokėtas laimėjimas pagal tą bilietą;
10.1.6. Bilietas neturi būti negaliojančiu bilietu;
10.1.7. Neturi būti pasibaigęs kreipimosi dėl laimėjimų išmokėjimo terminas.
10.2. Laimintis bilietas yra vienintelis galiojantis dokumentas, suteikiantis teisę į atitinkamą
laimėjimą.
10.3. Žaidėjas turi teisę reikalauti tik to laimėjimo, į kurį laimintis bilietas suteikia teisę, ir neturi
teisės į jokius kitus laimėjimus ar bet kuriuos neatsiimtus Loterijos laimėjimus.
10.4. Bendrovė gali tikrinti visus pateiktus bilietus, ar jie yra laimintys bilietai.
10.5. Bendrovės sprendimas dėl to, ar bilietas yra laimintis bilietas, ar dėl bet kurio ginčo dėl
laimėjimo nustatymo ar išmokėjimo, yra galutinis ir saisto visus Loterijos žaidėjus, išskyrus jei
įstatymai ar šios Taisyklės numato kitaip.
11. PLATINTOJAI
11.1. Bendrovė pasirenka platintojus savo nuožiūra. Asmenys, norintys tapti platintojais, gali kreiptis
į Bendrovę šiuo klausimu Bendrovės nustatyta tvarka. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu
be išankstinio pranešimo sustabdyti ar atšaukti platintojo teisę platinti bilietus.
11.2. Platinimo vietoms taikomi Bendrovės nustatyti reikalavimai. Loterijos organizavimo metu
platinimo vietų skaičius ir jų buvimo vietos gali keistis.
12. ŽAIDĖJŲ IR BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS
12.1. Žaidėjai ir Bendrovė turi Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme ir šio įstatymo
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, šiose Taisyklėse, įskaitant visus vėlesnius jų pakeitimus,
numatytas teises ir pareigas. Toliau šiame Taisyklių skyriuje pateikiamos pagrindinės žaidėjų
ir Bendrovės teisės bei pareigos, kurių pateikiamas sąrašas nėra baigtinis.
12.2. Kiekvienas potencialus žaidėjas ar asmuo, norintis dalyvauti Loterijoje, turi teisę:
12.2.1. prieš dalyvaudamas Loterijoje susipažinti su Bendrovei išduotos licencijos
organizuoti didžiąsias loterijas kopija ir (ar) šių Taisyklių kopija, patvirtintomis
Bendrovės vadovo ir esančiomis Bendrovės buveinėje;
12.2.2. pateikęs bilietą, atsiimti laimėjimą, jeigu pagal šį bilietą laimėtas laimėjimas;
12.2.3. nusipirkęs pažeistą arba sugadintą bilietą, reikalauti jį pakeisti kitu;
12.2.4. Taisyklių 13 skyriuje nustatyta tvarka Bendrovei pareikšti pretenzijas dėl Loterijos
organizavimo;
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12.2.5. laimėjęs Loterijoje, reikalauti neskelbti jo asmens duomenų;
12.2.6. kreiptis į Bendrovę dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos nustatytos formos pažymos apie žaidėjui išmokėtus laimėjimus;
12.2.7. dėl Bendrovės veiksmų arba neveikimo kreiptis į priežiūros instituciją arba teismą.
12.3. Kiekvienas žaidėjas turi pareigą:
12.3.1. dalyvaudamas Loterijoje laikytis Taisyklių;
12.3.2. teisės aktų, reglamentuojančių loterijų organizavimą, ir Taisyklių nustatytais atvejais
Bendrovei pateikti savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir kitą teisėtai
prašomą informaciją.
12.4. Bendrovė turi teisę:
12.4.1. sudaryti bilietų platinimo sutartį su pasirinktu platintoju, suteikti platintojui teisę
platinti bilietus, išmokėti laimėjimus (iki 150 eurų pagal vieną bilietą) arba tokią teisę
atšaukti;
12.4.2. atsisakyti parduoti bilietą asmeniui, neturinčiam 18 metų amžiaus, ar taisyklių 6.7
punkte nustatytais atvejais;
12.4.3. reikalauti iš žaidėjų ir jų atstovų pateikti asmens tapatybę patvirtinančius
dokumentus, informaciją apie laimėjusio bilieto įsigijimo aplinkybes (datą, laiką,
vietą, panaudotų bilieto įsigijimui lėšų kilmę ir kt. informaciją);
12.4.4. paskelbti Loterijos pabaigą.
12.5. Bendrovė turi pareigą:
12.5.1. organizuoti Loteriją sąžiningai, užtikrinant laimėjimo žaidime atsitiktinumą;
12.5.2. pateikti susipažinti Taisykles to prašančiam žaidėjui;
12.5.3. išmokėti žaidėjui, pateikusiam laimintį bilietą, laimėjimą;
12.5.4. nagrinėti žaidėjo pateiktą pretenziją ir pateikti savo atsakymą.
13. PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
13.1. Jeigu žaidėjas turi pretenzijų dėl Bendrovės veiksmų organizuojant loteriją, mano, kad
pažeistos jo teisės ar interesai, jis turi teisę pareikalauti susitikimo su Bendrovės vadovu ar kitu
teisėtu jos atstovu ir aptarti savo pretenzijas.
13.2. Bendrovė pasilieka teisę pareikalauti pretenzijas išdėstyti raštu ir atsiųsti jas paštu ar kitu būdu
(atnešant) pristatyti į Bendrovės buveinę. Sprendimas dėl pretenzijų pagrįstumo/nepagrįstumo
priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pretenzijų gavimo. Apie priimtą
sprendimą pranešama raštu pretenzijas pareiškusiam asmeniui. Žaidėjas, nesutikdamas su
priimtu sprendimu, gali kreiptis į teismą įstatymų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos loterijų įstatymu dėl Bendrovės veiksmų arba neveikimo žaidėjas įstatymų
nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją.
14. LOTERIJOS PABAIGA
14.1. Loterijos organizavimas pasibaigia panaikinus Bendrovei išduotos veiklos licencijos galiojimą.
14.2. Bendrovė taip pat turi teisę bet kuriuo metu paskelbti Loterijos pabaigą.
14.3. Apie Loterijos pabaigą skelbiama interneto svetainėje www.loto.lt ir viešai vieną kartą
nacionaliniame laikraštyje. Apie tai taip pat informuojami platintojai. Toks pranešimas turi
aiškiai įvardyti Loteriją, Loterijos pabaigos datą ir termino, iki kurio pabaigos galima
pareikalauti laimėjimo, pabaigos datą. Jei Loterijos pabaigą inicijuoja Bendrovė, toks
pranešimas turi būti paskelbtas likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki skelbiamos
pabaigos datos.
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14.4. Nutraukus pabaigtos Loterijos bilietų platinimą ir suėjus terminui, per kurį buvo galima atsiimti
laimėjimus, Bendrovė įvertina išplatintų bilietų vertės ir išmokėtų laimėjimų sumos santykį. Jei
šis santykis yra mažesnis, nei Taisyklėse nustatytas laimėjimų fondas, Bendrovė perveda
trūkstamą iki šio santykio pinigų sumą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme
nustatytiems paramos gavėjams. Ši suma turi būti pervesta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių
dienų nuo termino kreiptis dėl laimėjimų išmokėjimo pabaigos.
14.5. Bendrovė, suderinusi su priežiūros institucija, turi teisę bet kuriuo metu išimti, pakeisti,
panaikinti ar naujai išplatinti dalį ar visus Loterijos bilietus ir (ar) sustabdyti Loteriją, jei yra
objektyvių duomenų, kad Loterijos saugumui ar integralumui iškilo pavojus.
15. BENDROSIOS NUOSTATOS
15.1. Bet kuris žaidėjas, bet kuris bilieto turėtojas ar savininkas, ar asmuo, kuris pateikia bilietą
tikrinimui, ar kuris kreipiasi dėl laimėjimo išmokėjimo, sutinka būti saistomas Lietuvos
Respublikos loterijų įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, Bendrovės turimos
licencijos organizuoti didžiąją loteriją ir šių Taisyklių nuostatų, įskaitant visus jų pakeitimus.
15.2. Bendrovė gali pakeisti šias Taisykles, suderinusi tuos pakeitimus su priežiūros institucija. Tokie
pakeitimai įsigalioja kitą dieną nuo jų patvirtinimo dienos ir taikomi tik naujai (po tokių
pakeitimų pradėtai platinti) bilietų serijai. Bilietams, kurių serija buvo pradėta platinti iki
Taisyklių pakeitimo momento, galioja tuo metu galiojusi Taisyklių redakcija.
15.3. Šios Taisyklės (tame tarpe bilietuose nurodytos sąlygos ir paaiškinimai) yra Bendrovės ir
žaidėjo sutarties dėl Loterijos sąlygos. Dalyvavimo Loterijoje sutartį žaidėjas su Bendrove
sudaro nusipirkdamas ar kitais teisėtais būdais įgydamas bilietą. Jei yra koks nors
prieštaravimas ar neatitikimas tarp šių Taisyklių ir ant bilietų nurodytų sąlygų ir paaiškinimų,
taikomos šios Taisyklės.
15.4. Šios Taisyklės įsigalioja kitą dieną nuo jų patvirtinimo dienos.
16. ĮSTATYMAI
16.1. Šioms Taisyklėms bei čia nurodytoms Bendrovės ir žaidėjų teisėms ir pareigoms taikomi ir jos
aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Visi kilę ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos teismuose.
16.2. Esant neatitikimams tarp Taisyklių bendrosios ir specialiosios dalių, taikomos specialiosios
dalies taisyklės.
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SPECIALIOJI DALIS
1. Loterijos esmė – žaidėjas įsigyja Loterijos bilietą, kuriame yra nepermatomu nutrinamu sluoksniu
padengtos žaidimo zonos, kuriose iš anksto atspausdinti žaidimo simboliai.
2. Jei 1 (pirmoje) žaidimo zonoje, pašalinus nepermatomą nutrinamą sluoksnį, bet kurioje šios
žaidimo zonos vietoje yra žaidimo simbolis:
2.1.1. „

“, žaidėjas laimi po šiuo žaidimo simboliu nurodytą piniginį prizą;

2.1.2. „
“, žaidėjas laimi du kartus didesnį piniginį prizą, nei nurodytas po šiuo žaidimo
simboliu.
3. Jei 2 (antroje) žaidimo zonoje, pašalinus nepermatomą nutrinamą sluoksnį, randami trys žaidimo
simboliai „

“ , žaidėjas laimi 10 eurų piniginį prizą.

4. Vieno bilieto žaidimo zonose iš viso galima laimėti nuo 1 iki 13 laimėjimų (viename biliete
esantys atskiri laimėjimai yra sumuojami). Žaidėjas apie laimėjimą sužino iš karto, kai patikrina
Loterijos bilietą, t. y. pašalina nepermatomą nutrinamą sluoksnį.
5.

Bilieto kaina – 2 eurai.

6.

Loterijos bilietų kiekis serijoje yra 1 000 000 vnt. Loterijos bilietų, kurie suskirstyti į 20 000
pakelių, kurių numeracija prieš pradedant Loterijos bilietų serijos platinimą raštu pranešama
priežiūros institucijai.

7.

Nominali Loterijos bilietų vertė serijoje yra 2 000 000 (du milijonai) eurų.

8.

Laimėjimų skaičius bei sumos, taikomi 1 000 000 vnt. Loterijos bilietų, kurių serijos numeris yra
0401:
Laimėjimas (Eur)
20 000
1 000
100
50
20
10
4
2

Laimėjimų skaičius
1
2
4
200
6 000
35 000
73 400
152 000

Laimėjimų suma (Eur)
20 000
2 000
400
10 000
120 000
350 000
293 600
304 000

9. Loterijos bilietų, kurių serijos numeris yra 0401, bendra laimėjimų suma yra 1 100 000 (vienas
milijonas vienas šimtas tūkstančių) eurų.
10. Loterijos bilietų, kurių serijos numeris yra 0401, Loterijos laimėjimų fondas sudaro 55% visų
serijos bilietų nominalios vertės.
11. Bilieto numerio sudarymo tvarka:
11.1.
Pirma skaitmenų grupė – serijos numeris, sudarytas iš keturių skaitmenų, ir yra 0401;
11.2.
Antra skaitmenų grupė – pakelio numeris, sudarytas iš šešių skaitmenų, ir yra nuo
000001 iki 999999 imtinai*;
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11.3.
Trečia skaitmenų grupė – bilieto numeris pakelyje, sudarytas iš trijų skaitmenų, ir yra
nuo 001 iki 050 imtinai.
* išskyrus tuos atvejus, kai bilietų gamybos proceso metu, pasitaikius gamykliniam brokui, yra
sugadinama tam tikra bilietų serijos dalis, tokiu atveju naikinama visa pakelio turinį apimanti
bilietų serijos dalis, kurioje buvo nustatytas gamyklinis brokas ir pagaminama nauja bilietų
serijos dalis, apimanti (tiek numeracijos, tiek laimėjimų prasme) sunaikintą bilietų serijos
dalį, pratęsiant bilietų serijos pakelių numeraciją, pvz.: seriją sudaro 20 000 pakelių,
sunumeruotų nuo 000001 iki 020000, gamybos proceso metu buvo sugadinti 5 vnt. pakelių,
tokiu atveju seriją sudarys 20 000 pakelių, sunumeruotų nuo 000001 iki 020005 imtinai.
Apie tokį bilietų serijos pakelių numeracijos pasikeitimą Bendrovė įsipareigoja informuoti
priežiūros instituciją prieš pradedant platinti pakeistos pakelių numeracijos serijos bilietus.
12. Žaidimo simboliai:

13. Nenutrinto ir nutrinto bilieto, kurio serijos numeris yra 0401, averso ir reverso pavyzdžiai:
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SUDERINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
direktoriaus 2022-04-14 įsakymu Nr. DIE-246
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