LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS KLAUSIMYNŲ RENGIMO, PERŽIŪROS IR ATNAUJINIMO TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. liepos 17 d. Nr. DIE-524
Vilnius
Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų
atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ 7.4 papunkčiu ir Verslo priežiūros institucijų
kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio
ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169
„Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo,
Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų
konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“:
1. T v i r t i n u Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 20 d.

Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas,
laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas

Arnoldas Dilba
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PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. DIE-524
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ RENGIMO, PERŽIŪROS IR
ATNAUJINIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
Priežiūros tarnyba) kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarkos aprašas
nustato kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarką.
2. Priežiūros tarnyba yra patvirtinusi tokius kontrolinius klausimynus:
2.1. 2016 m. gruodžio 23 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. DI-760 „Dėl lažybų
ar totalizatoriaus punkto patalpų, automatų ar bingo salono patalpų, lošimo namų (kazino) patalpų
patikrinimo klausimynų formų ir grįžtamojo (pakartotinio) lošimų organizavimo vietos patalpų
patikrinimo akto formos patvirtinimo“ lažybų ar totalizatoriaus punkto patalpų patikrinimo
klausimyno formą, automatų ar bingo salono patalpų patikrinimo klausimyno formą, lošimo namų
(kazino) patalpų patikrinimo klausimyno formą (toliau – klausimynas).
2.2. 2016 m. gruodžio 30 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. DI-771 „Dėl
Azartinių lošimų, didžiųjų, mažųjų loterijų ir žaidimų žaidimo automatais organizatorių
patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ kontrolinį klausimyną (3 priedas), lošimo įrenginių kontrolinį
klausimyną (4 priedas), žaidimo automatų kontrolinį klausimyną (7 priedas) ir nuotolinio lošimo
įrenginių kontrolinį klausimyną (8 priedas) (toliau – klausimynas).
3. Klausimynai yra Priežiūros tarnybos atliekamų patikrinimų metu ir patalpų apžiūros metu
(toliau – patikrinimas), pildomas dokumentas, kuriame nurodyti esminiai reikalavimai į kuriuos
ūkio subjektai privalo atkreipti didžiausią dėmesį.
4. Klausimyno rengimo ir viešo skelbimo tikslas - aiškiai suformuluoti svarbiausius azartinių
lošimų ir žaidimų žaidimo automatais priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus
atspindinčius kontrolinius klausimus, kuriais, atliekant ūkio subjekto patikrinimą, būtų galima
nustatyti kontroliniame klausimyne išdėstytų teisės aktų reikalavimų laikymąsi azartinių lošimų ir
žaidimų žaidimo automatais priežiūros srityje, o taip pat atkreipti dėmesį į svarbiausius
reikalavimus, pasirūpinti atitiktimi ir užkirsti kelią galimiems neatitikimams ir pažeidimams.
II SKYRIUS
KONTROLINIO KLAUSIMYNO TURINYS
5. Klausimai formuluojami ne atkartojant teisės aktų konkrečias formuluotes, bet kuo
paprasčiau ir suprantamiau, kad ūkio subjektui būtų aišku, kaip jis turi elgtis, kad nepažeistų
nurodytų teisės aktų reikalavimų.
6. Klausimynuose nurodomi tokie duomenys:
6.1. Klausimyno pavadinimas ir data;
6.2. Duomenys apie patikrinimą atlikusius Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojus;
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6.3. Duomenys apie bendrovę: patikrinime dalyvavusio bendrovės įgalioto (-ų) darbuotojo (ų) pareigų pavadinimas, vardas, pavardė; bendrovės pavadinimas ir veiklos organizavimo vietos
adresas;
6.4. Patikrinimo pradžios ir pabaigos laikas;
6.5. Kiti duomenys, atsipindintys klausimyno specifiką.
7. Kontroliniai klausimai lentelės forma, kuriuos užduodami Priežiūros tarnybos valstybės
tarnautojai tikrina atitiktį specifiniams reikalavimams. Klausimyno struktūrą sudaro:
7.1. Klausimo eilės numeris;
7.2. Klausimas (reikalavimas);
7.3. Atsakymai (atsakoma teigiamai - „Taip“, atsakoma neigiamai - „Ne“, neatsakoma, kai
tikrinamajame ūkio subjekte reikalavimas neaktualus - „N/N“).
7.4. Pastabos.
8. Prie klausimyno pagal specifiką gali būti pridedami reikalaujami priedai (apie tai nurodant
klausimyne), kita papildoma informacija pagal kiekvieno klausimyno specifiką ir pastabos.
9. Klausimyną pasirašo Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojai ir patikrinime dalyvavęs
bendrovės įgaliotas (-i) darbuotojas (-ai).
III SKYRIUS
KONTROLINIŲ KLAUSIMŲ FORMULAVIMAS
10. Klausimynas sudaromas tikslu patikrinti, ar ūkio subjektas laikosi (atitinka) esminių teisės
aktų reikalavimų. Atsisakant įtraukti į klausimyną visus teisės aktų reikalavimus, siekiama ūkio
subjektui akcentuoti, kurių reikalavimų laikytis yra itin svarbu, kad jo vykdoma veikla būtų teisėta.
11. Kontroliniams klausimams keliami du pagrindiniai reikalavimai: aiškumo – ūkio subjektui
turi būti aišku, ko iš jo yra reikalaujama, ir svarbos – įtraukiami klausimai tik apie esminius teisės
aktų reikalavimus šią veiklą vykdantiems ūkio subjektams, nesiekiant aprėpti visų teisės aktų
nuostatų.
12. Kontroliniai klausimai formuluojami vengiant:
12.1. abstraktaus pobūdžio ir dviprasmių formuluočių, prireikus, galiojančiuose teisės aktuose
vartojamos formuluotės, nekeičiant turinio, gali būti performuluojamos aiškiau, atskleidžiant
konkrečią juose įtvirtintą taisyklę;
12.2. nuorodų į teisės aktus. Jei tokių nuorodų neįmanoma išvengti, turi būti nurodyti teisės
aktai, kuriais remiantis sudaryti kontroliniai klausimai su interaktyviosiomis nuorodomis į
internete skelbiamus teisės aktus, kuriais remiantis yra suformuluoti kontrolinių klausimynų
klausimai.
IV SKYRIUS
KLAUSIMYNŲ PERŽIŪRA
13. Klausimynų peržiūra organizuojama pagal:
13.1. ūkio subjektų pasiūlymus/pastebėjimus dėl klausimynų;
13.2. naujai priimtus teisės aktus ir galiojančių teisės aktų pakeitimus;
13.3. Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojų pastebėjimus dėl klausimynų tobulinimo.
14. Ūkio subjektai savo pasiūlymus/pastebėjimus dėl klausimynų teikia Priežiūros tarnybos
interneto svetainėje https://lpt.lrv.lt nurodytu elektroninio pašto adresu.
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15. Priėmus naujus teisės aktus ir pasikeitus galiojantiems teisės aktams, atitinkamų pagal
kompetenciją Priežiūros tarnybos skyrių vedėjai per 5 darbo dienas po naujų teisės aktų ar
galiojančių teisės aktų pakeitimų paskelbimo įvertina, ar dėl naujojo teisės akto arba teisės akto
pakeitimo būtina keisti klausimynus. Apie šio įvertinimo rezultatus jie praneša Priežiūros tarnybos
direktoriui.
16. Nustačius, kad yra būtinybė keisti klausimyną, jie, atsižvelgiant į naujų teisės aktų ar
galiojančių teisės aktų pakeitimų įsigaliojimą, peržiūrimi nuo einamųjų metų gegužės 1 d. ar nuo
lapkričio 1 d. Jei teisės aktai ar jų pakeitimai įsigalioja nuo kitų metų datų ar pastebimi neatitikimai
galiojantiems teisės aktams, klausimynai peržiūrimi ir keičiami iki teisės akto įsigaliojimo ar
pastebėjus neatitikimus, neatsižvelgiant į šiame papunktyje nurodytas datas.
17. Klausimynų tobulinimus, keitimus, papildymus ir tvirtinimus organizuoja skyrių vedėjai.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Patvirtinus naują klausimyną, visi Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojai įgyja
pareigą patikrinime naudoti naujai patvirtintą klausimyną. Klausimynas yra įrodymas, kad buvo
patikrinti visi esminiai konkrečios srities teisės aktų reikalavimai.
19. Klausimynai viešai skelbiami Priežiūros tarnybos interneto svetainėje
https://lpt.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai.

