Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų
organizatorių 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. Lošimų organizatoriaus pavadinimas:______________________________________________
1.5. Lošimų organizavimo vietos (patalpų) adresas:_______________________________________
1.6. Lošimų organizatorių patikrinime atstovaujantis asmuo (vardas, pavardė, asmens kodas): ____
1.7. Patikrinimo metu lošimų organizavimo vietoje dirbantys asmenys (vardas, pavardė, asmens kodas):
_______________________________________________________________________________
1.8. Patalpose veikia (pažymimas vienas iš variantų):
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: ___________

1.9.4.

Kortų

stalai:

_____________________
1.9.2. B kategorijos lošimo automatai: ___________ 1.9.5. Kauliukų stalai: __________________
1.9.3. Ruletės: ______________________________

1.9.6.

Kiti

lošimo

įrenginiai:

_____________
1.10. Patikrinimo metu užfiksuotas lošėjų skaičius:_______________
2. Kontroliniai klausimai:
2.1. Ar yra saugomas lošimų organizatoriaus
reglamentas? ___________________________
______________________________________

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.2. Ar automatų, bingo salonas, lošimo namai
(kazino) ar lažybų punktas (toliau – lošimų
organizavimo vieta ar patalpos) yra įrengti
izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą įėjimą?
(Nėra papildomų įėjimų, patalpos atskirtos nuo
kitų patalpų ir pan.).

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.3. Ar yra registracijos žurnalas, kuriame
registruojami asmenys, kurie arba keičia
grynuosius pinigus į žetonus, arba įmoka, arba
laimi sumą, viršijančią 1000 eurų? __________
______________________________________

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.4. Ar yra registracijos žurnalas, kuriame
registruojamos piniginės operacijos, jei jos
laikytinos įtartinomis ar neįprastomis? _______
______________________________________

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.5. Ar lošimų organizavimo vietoje be restoranų,
barų, koncertinės veiklos ir valiutos keitimo yra
vykdoma kita ūkinė komercinė veikla?

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.6. Ar automatų, bingo salone ar lošimo
namuose (kazino) įrengta atskira kasa, kurioje
pinigai keičiami į žetonus, o žetonai – į pinigus?

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.7. Ar patalpose yra galimybė atsiskaityti banko
(debeto, kredito) kortelėmis?

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.8. Ar patalpose yra bankomatas?

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.9. Ar lošimų organizavimo vietoje yra iškabinti
(nurodyti) įspėjamieji užrašai?

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.10. Ar lošimų organizavimo vietoje yra
nurodyta informacija apie asmens galimybę gauti
pažymą apie lošimo laimėjimo išmokėjimą?

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.11. Ar lošimo namuose (kazino) visi asmenys
yra užregistruoti įeinančių asmenų registre?

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.12. Ar lošimų organizavimo vietoje užfiksuoti
nepilnamečiai,
asmenys
su
svetimais
dokumentais ar be dokumentų?

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.13. Ar lošimų organizavimo vietos išorėje yra
skelbiama tik ALĮ 10 straipsnio 9 dalyje nustatyta
informacija?

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.14. Ar lošimų organizavimo vietoje yra
įrenginys, garantuojantis nuolatinį apšvietimą ir
vientisą be sutrikimų lošimo procesą?

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.15. Ar lošimų organizavimo vietoje yra įrengta
priešgaisrinė sistema (ar yra gaisro gesinimo
priemonė, evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir
informacijos ženklai, žmonių evakuacijos
planas)?

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.16. Ar bingo salone ar lošimo namuose
(kazino) įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo
sistema, nepertraukiamai veikianti vykstant
lošimui. Jeigu organizuojami lošimai lošimo
namuose (kazino) – ar skaitmeninio vaizdo
įrašymo sistema įrengta virš kiekvieno stalo?

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

2.17. Ar lošimo namuose
„kaupiamojo fondo“ sistema?

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

TAIP

NE

NETIKRINTA

□

□

□

(kazino)

yra

2.18. Ar bingo salone ar lošimo namuose
(kazino) įrengtos atskiros patalpos, skirtos
valstybės
pareigūnams
ir
tarnautojams,
atliekantiems lošimų organizavimo priežiūrą ir
kontrolę?

Žodinė pastaba pateikta____________________________________________________________
(subjektas)

nustačius mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą dėl_______________________________
(pažeidimo esmė)

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas pašalintas Priežiūros tarnybos darbuotojų
akivaizdoje_______________________________________________________________________
(nurodyti, kokiu būdu pašalintas pažeidimas)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Pastabos (pildo patikrinimą atliekantys asmenys): _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Pastabos (pildo lošimų organizatorių atstovaujantis asmuo): _______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Patikrino:

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Su klausimynu susipažinau:
(pareigos)

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų
organizatorių patikrinimo taisyklių
4 priedas
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
LOŠIMO ĮRENGINIŲ KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
________________
(data, numeris)
________________
(miestas)
1. Bendrieji duomenys (pildo patikrinimą atliekantys asmenys):
1.1. Patikrinimo vieta:_____________________________________________________
1.2. Patikrinimo data ir laikas:_______________________________________________
1.3. Patikrinimą atliekantys asmenys:_________________________________________
1.4. Patikrinimo pagrindas: _________________________________________________
1.5. Lošimų organizatoriaus pavadinimas, teisinė forma:__________________________
1.6. Lošimų organizatorių patikrinime atstovaujantys asmenys:_____________________
1.7. Patalpose veikia (pažymimas vienas iš variantų):_____________________________
Automatų salonas
Lošimo namai (kazino)
Bingo salonas
Lažybų punktas
Totalizatoriaus punktas
1.8. Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenimis patikrinimo vietoje įregistruotų lošimo
įrenginių ir lošimo stalų kiekiai (Nurodomas įregistruotų lošimo įrenginių ir lošimo stalų kiekis. Jei
lošimo įrenginiai ar lošimo stalai neįregistruoti, tai žymima „Neregistruota“):
1.8.1. A kategorijos lošimo automatai: ___________________
□ Neregistruota
1.8.2. B kategorijos lošimo automatai: ___________________
□ Neregistruota
1.8.3. Kauliukų stalai: ________________________________
□ Neregistruota
1.8.4. Kortų stalai: ___________________________________
□ Neregistruota
1.8.5. Ruletės: ______________________________________
□ Neregistruota
1.8.6. Kiti lošimo įrenginiai: ___________________________
□ Neregistruota
1.9. Lošimų organizavimo vietoje eksploatuojamų lošimo įrenginių ir lošimo stalų kiekiai
(Jei lošimų organizavimo vietoje neeksploatuojami lošimo įrenginiai ar lošimo stalai, tai žymima
„Neeksploatuojama“):
1.9.1. A kategorijos lošimo automatai: ___________________
□ Neeksploatuojama
1.9.2. B kategorijos lošimo automatai: ___________________
□ Neeksploatuojama
1.9.3. Kauliukų stalai: ________________________________
□ Neeksploatuojama
1.9.4. Kortų stalai: ___________________________________
□ Neeksploatuojama
1.9.5. Ruletės: ______________________________________
□ Neeksploatuojama
1.9.6. Kiti lošimo įrenginiai: ___________________________
□ Neeksploatuojama

2. Kontroliniai klausimai:

2.1. Ar kiekvieno eksploatuojamo lošimo
įrenginio tipas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įgaliotos priežiūrą atliekančios institucijos patvirtintas?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.2. Ar kiekvienas eksploatuojamas lošimo
įrenginys turi akredituotos įstaigos (laboratorijos)
išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad lošimo įrenginys

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.3. Ar kiekvienas lošimo įrenginys ar lošimo
stalas paženklintas specialiu tapatumo ženklu?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.4. Ar kiekvienas nepaženklintas specialiu
tapatumo ženklu lošimo įrenginys ar lošimo įrenginys,
kurio specialus tapatumo ženklas yra pažeistas, yra
neeksploatuojamas?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.5. Ar kiekvienam lošimo įrenginiui yra
pildomas apskaitos žurnalas?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.6. Ar kiekvienas lošimų įrenginių apskaitos
žurnalo pildymas atitinka Lošimo įrenginio apskaitos
žurnalo pildymo taisyklių reikalavimus?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.7. Ar kartu su lošimo įrenginio apskaitos
žurnalu saugomas aktualus akredituotos įstaigos
(laboratorijos) išduotas lošimo įrenginio sertifikatas
arba bendrovės antspaudu patvirtinta jo kopija?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.8. Ar apskaitos žurnalas saugomas jame
apskaityto lošimo įrenginio viduje arba prie jo
pritvirtintame specialiame dėkle?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.9. Ar lošimo įrenginių ir lošimo stalų, esančių
lošimų organizavimo vietoje, skaičius sutampa su
Lietuvos lošimo įrenginių registre įregistruotų lošimo
įrenginių skaičiumi?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.10. Ar visi lošimų organizavimo vietoje
esantys lošimo įrenginiai yra registruoti Lietuvos lošimo
įrenginių registre?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.11. Ar visų lošimų organizavimo vietoje
esančių lošimo įrenginių faktiniai duomenys sutampa su
duomenimis, saugomais Lietuvos lošimo įrenginių
registre?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

atitinka šio įstatymo ir Priežiūros tarnybos nustatytus
reikalavimus?

Žodinė pastaba pateikta_____________________________________________________________
(subjektas)

nustačius mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą dėl_______________________________
(pažeidimo esmė)

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas pašalintas Priežiūros tarnybos darbuotojų
akivaizdoje _____________________________________________________________________
(nurodyti, kokiu būdu pašalintas pažeidimas)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Pastabos (pildo patikrinimą atliekantys asmenys): _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Pastabos (pildo lošimų organizatorių atstovaujantis asmuo): _______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Patikrino:

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su klausimynu susipažinau:

(pareigos)

