PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1K-282
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

01-01-22

Priemonės
lyginamasis svoris
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
vertinant pagal
Priemonės
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato vienetai ir
rezultato ir
pavadinimas
reikšmės
produkto kriterijų
reikšmes
(procentais)
01-02 programa „Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“
Atlikti lošimų Išnagrinėti prašymai išduoti
Išnagrinėti prašymai išduoti
100
ir loterijų
lošimų ir loterijų veiklos
lošimų ir loterijų veiklos
(P-01-02-01-01-22)
organizavimo licencijas (jas pakeisti ir
licencijas teisės aktų nustatytais
valstybinę
papildyti) teisės aktų,
terminais – 100 proc.
priežiūrą
reglamentuojančių lošimų ir
loterijų veiką (toliau – teisės
aktai) nustatytais terminais – 100
proc.
Išnagrinėti prašymus išduoti
Išnagrinėti prašymai išduoti
leidimus (juos pakeisti ir
leidimus (juos pakeisti ir
papildyti) organizuoti azartinius papildyti) organizuoti azartinius
lošimus
lošimus teisės aktų nustatytais
terminais – 100 proc.
Išnagrinėti prašymus patvirtinti
Išnagrinėti prašymai patvirtinti
lošimo reglamentus ir nuotolinio lošimo reglamentus ir nuotolinio
lošimo reglamentus (jų
lošimo reglamentus (jų
pakeitimus ir papildymus) ir
pakeitimus ir papildymus) ir
suderinti loterijų taisykles (jų
suderintos loterijų taisyklės (jų
pakeitimus ir papildymus)
pakeitimai ir papildymai) teisės

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Asignavimai
(tūkst.
eurų)

Licencijų ir
leidimų
skyrius

III–IV

933,0

Licencijų ir
leidimų
skyrius

III–IV

Licencijų ir
leidimų
skyrius

III–IV

Atsakingi
vykdytojai

2

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vykdyti lošimų ir loterijų
organizatorių vykdomos veiklos
kontrolę (atlikti patikrinimus)

Tvarkyti Lietuvos lošimo
įrenginių registrą

Tvarkyti Apribojusių savo
galimybę lošti asmenų registrą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
aktų nustatytais terminais –100
proc.
Atlikti licencijuojamos veiklos
sąlygų laikymosi planiniai
tikrinimai – 5 vnt.

Lietuvos lošimo įrenginių
registre sukauptų šio registro
objektų duomenų procentas nuo
gautų nustatytos formos
prašymų –100 proc.
Lietuvos lošimo įrenginių
registro pasiekiamumas
norminių dokumentų,
reglamentuojančių valstybės
informacinių sistemų veiklą,
nustatytais terminais –100 proc.
Apribojusių savo galimybę lošti
asmenų registre registruotų šio
registro objektų procentas nuo
gautų nustatytos formos
prašymų neleisti lošti – 100
proc.
Apribojusių savo galimybę lošti
asmenų registro pasiekiamumas

Priemonės
lyginamasis svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto kriterijų
reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Kontrolės
skyrius,
Lošimo
įrenginių tipų
tvirtinimo ir
registro
skyrius
Lošimo
įrenginių tipų
tvirtinimo ir
registro
skyrius

III–IV

Teisėkūros,
personalo ir
bendrųjų
reikalų
skyrius

III–IV

Lošimo
įrenginių tipų

III–IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)

3

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Išnagrinėti prašymus patvirtinti
naujus lošimo įrenginių tipus

Išnagrinėti prašymus pripažinti
ne valstybėje narėje akredituotas
įstaigas (laboratorijas) ir jų
išduodamus lošimo įrenginių
sertifikatus
Pagal kompetenciją dalyvauti
Europos Sąjungos ir tarptautinių
organizacijų veikloje, užtikrinti
lošimų ir loterijų
reglamentavimo atitiktį Europos
Sąjungos teisės aktams,
keitimąsi gerąja praktika,
tarptautinių susitarimų ir teisės
aktų projektų derinimą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
norminių dokumentų,
reglamentuojančių valstybės
informacinių sistemų veiklą,
nustatytais terminais –100 proc.
Išnagrinėti prašymai patvirtinti
naujus lošimo įrenginių tipus
teisės aktų nustatytais terminais
– 100 proc.
Išnagrinėti prašymai pripažinti
ne valstybėje narėje akredituotas
įstaigas (laboratorijas) ir jų
išduodamus lošimo įrenginių
sertifikatus teisės aktų
nustatytais terminais – 100 proc.
Dalyvauta Europos lošimų
priežiūros institucijų atstovų
kasmetiniame susitikime – 1 vnt.

Priemonės
lyginamasis svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto kriterijų
reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

tvirtinimo ir
registro
skyrius
Lošimo
įrenginių tipų
tvirtinimo ir
registro
skyrius
Lošimo
įrenginių tipų
tvirtinimo ir
registro
skyrius

III–IV

Direktorius
arba jo
įgaliotas
asmuo

III–IV

III–IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Išnagrinėti prašymus išduoti
žaidimo automatų pasus,
plombas ir specialiuosius
žaidimo automatų ženklus,
įrašyti žaidimo automatus į
žaidimo automatų sąrašą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
Išduoti žaidimo automatų pasai,
plombos ir specialieji žaidimo
automatų ženklai, žaidimo
automatai įrašyti į žaidimo
automatų sąrašą teisės aktų
nustatytais terminais –100 proc.

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

Suorganizuotas susitikimas su
kompetentingomis institucijomis
dėl veiksmų, pastebėjus galimą
manipuliavimą aukšto
meistriškumo sporto varžybomis
– 1 vnt.
Suorganizuoti azartinių lošimų ir Suorganizuoti mokymai
didžiųjų loterijų organizatorių
azartinių lošimų ir didžiųjų
mokymus, skirtus pinigų
loterijų organizatoriams – 1 vnt.
plovimo ir teroristų finansavimo
prevencijos lošimų ir loterijų
srityje klausimams aptarti
Suorganizuoti lošėjų artimųjų
paramos grupės susitikimus

Suorganizuoti susitikimai lošėjų
artimųjų paramos grupėms –
10 vnt.

Socialinės reklamos, skirtos
atsakingam lošimui skatinti ir

Reklamos, skirtos atsakingam
lošimui skatinti ir informuoti

Priemonės
lyginamasis svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto kriterijų
reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Licencijų ir
leidimų
skyrius,
Lošimo
įrenginių tipų
tvirtinimo ir
registro
skyrius
Kontrolės
skyrius

III–IV

Kontrolės
skyrius,
Teisėkūros,
personalo ir
bendrųjų
reikalų
skyrius
Teisėkūros,
personalo ir
bendrųjų
reikalų
skyrius
Teisėkūros,
personalo ir

IV

IV

III–IV

III–IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)

5

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

informuoti apie galimybę
pateikti prašymus neleisti lošti,
viešinimas televizijoje ir radijuje
Skaityti pranešimus apie
azartinius lošimus ir jų keliamus
pavojus švietimo įstaigų
darbuotojams, moksleiviams,
studentams ar kitiems švietimo
paslaugų gavėjams, kitų sričių
specialistams, visuomenei

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
apie galimybę pateikti prašymus
neleisti lošti, transliacijos
televizijoje ir radijuje – ne
mažiau kaip 700 kartų
Skaityta pranešimų apie
azartinius lošimus ir jų keliamus
pavojus – 5 vnt.

_________________________

Priemonės
lyginamasis svoris
vertinant pagal
rezultato ir
produkto kriterijų
reikšmes
(procentais)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

bendrųjų
reikalų
skyrius
Teisėkūros,
personalo ir
bendrųjų
reikalų
skyrius

III–IV

Asignavimai
(tūkst.
eurų)

