PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS SKYRIŲ
2022 METŲ II-OJO PUSMEČIO VEIKLOS PLANAS
Eilė
s Nr.

Priemonės aprašymas

1.

Teisės aktų projektų, rekomendacijų rengimas

1.1.

Parengti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo Lošimų priežiūros
tarnyboje prie 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, jame nustatant, komisijos
posėdžių organizavimo nuotoliniu būdu tvarką.
Parengti Žaidimo automatų sąrašo formos, patvirtintos Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu
Nr. DIE-228, pakeitimo projektą, jame numatant galimybę įrašyti žaidimo automatų
eksploatacijos vietą.
Parengti Patariamosios komisijos sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo
priimti darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. DIE256, pakeitimo projektą, jame nustatant, komisijos posėdžių organizavimo nuotoliniu būdu
tvarką.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Parengti Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas
ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių, patvirtintų Priežiūros tarnybos
direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. DIE-803, pakeitimo projektą, peržiūrint
atrankos neplaniniam patikrinimui kriterijus.
Parengti Mažareikšmių azartinius lošimus ir loterijas reglamentuojančių teisės aktų

Skyrius, atsakingas už
priemonės įgyvendinimą

Terminas

Licencijų ir leidimų skyrius

Iki 2022-12-30

Licencijų ir leidimų skyrius

Iki 2022-09-30

Licencijų ir leidimų skyrius

Iki 2022-12-30

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

Iki 2022-12-30

Teisėkūros, personalo ir

Iki 2022-12-30

2
reikalavimų pažeidimų kriterijų pakeitimo projektą, kuriame nustatomi įspėjamųjų užrašų
pateikimo azartinių lošimų reklamoje pažeidimo vertinimo kriterijai.
2.

bendrųjų reikalų skyrius

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 2022-12-30

2.4.

Atlikti didžiųjų loterijų laimėjimų fondų stebėsenos bei analizės veiksmus.

Kontrolės skyrius

Iki 2022-12-30

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 2022-12-30

Lošimo įrenginių tipų
tvirtinimo ir registro skyrius

Iki 2022-12-30

Kontrolės skyrius

Iki 2022-12-30

Atlikti įtraukties į azartinius lošimus stebėsenos veiksmus.

3.

Iki 2022-12-30

Rizikingiausių ūkio subjektų planiniai patikrinimai

3.1.

Atlikti UAB „Baltic Bet“ lažybų veiklos planinį patikrinimą.

3.2.

Atlikti UAB „Top Sport“ lošimų B kategorijos automatais veiklos planinį patikrinimą.

3.3.

Atlikti UAB „Baltic Bet“ nuotolinių lošimų veiklos planinį patikrinimą.

4.

Iki 2022-12-30

Iki 2022-12-30
Iki 2022-12-30

Kitos priemonės

4.1.

Suorganizuoti Priežiūros tarnybos darbuotojams asmens duomenų mokymus.

4.2.

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

3
4.3.

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 2022-12-30

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lošimų priežiūros tarnyba 188772052, Ukmergės g. 222, 07157
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

ĮSAKYMAS
DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS SKYRIŲ 2022 M.
II-OJO PUSMEČIO
VEIKLOS PLANO
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-06-30 Nr. V-25

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Virginijus Daukšys, Direktorius

Sertifikatas išduotas

VIRGINIJUS DAUKŠYS LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-06-30 15:52:09 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2022-06-30 15:52:23 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-06-19 11:37:45 – 2025-06-18 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Lošimų priežiūros tarnyba prie LR FM, į.k.188772052 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-10-18 10:46:56 iki 2022-10-17
10:46:56

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-01
11:22:33)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2022-07-01 11:22:34 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

