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I SKYRIUS
ĮŽANGA
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
Priežiūros tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teisės aktų nustatyta
tvarka kartu su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis dalyvaujanti įgyvendinant
valstybės politiką azartinių lošimų ir žaidimų žaidimo automatais veiklos organizavimo srityse,
vykdanti lošimų, žaidimų žaidimo automatais ir loterijų kontrolę, kad būtų užtikrintas sąžiningas,
skaidrus lošimų, žaidimų žaidimo automatais ir loterijų veiklos vykdymas, lošėjų ir žaidėjų teisių
bei jų teisėtų interesų apsauga. Šie Priežiūros tarnybos uždaviniai yra nustatyti Lietuvos
Respublikos azartinių lošimų įstatyme (toliau – ALĮ) ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme
(toliau – LĮ).
Vadovaujantis Priežiūros tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Priežiūros tarnybos
direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (2020 m. lapkričio 12 d. įsakymo
Nr. V-40 nauja redakcija), 10 punktu, Priežiūros tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis
metiniu veiklos planu, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministras, ir Priežiūros tarnybos
padalinių pusmečių veiklos planais.
2021 metais Priežiūros tarnyba vykdė Priežiūros tarnybos 2021 metų vykdomų priemonių
planenumatytą priemonę „Atlikti lošimų ir loterijų organizavimo valstybės priežiūrą“.
Priemonė numatyta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2021 – 2023 metų
strateginiame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m.
balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1K-112 numatytą priemonę 01-01-22 „Atlikti lošimų ir loterijų
organizavimo valstybinę priežiūrą“.
II SKYRIUS
PRIEŽIŪROS TARNYBOS MISIJA
Dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką azartinių lošimų ir loterijų srityje, vykdyti
azartinių lošimų, žaidimų žaidimo automatais ir loterijų organizavimo priežiūrą, kad būtų
užtikrinta skaidri ir saugi azartinių lošimų, žaidimų žaidimo automatais ir loterijų rinka.
Priežiūros tarnyba 2021 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos misijos, vizijos ir strateginio tikslo
patvirtinimo“ patvirtino tokias veiklos kryptis:
1. Misija – siekiant visuomenės gerovės kurti skaidrią ir saugią azartinių lošimų, loterijų ir
žaidimų žaidimo automatais aplinką.
2. Vizija – Priežiūros tarnyba atpažįstama ir vertinama kaip savo srities ekspertė, kurios
nuomone remiamasi priimant svarbius sprendimus azartinių lošimų, loterijų ir žaidimų žaidimo
automatais sektoriuje ir naudinga prisidėdama prie teigiamų pokyčių lemiančių visuomenės gerovę.
3. Priežiūros tarnybos vertybės:
3.1. Padorumas, sąžiningumas ir atsakomybė – Priežiūros tarnybos darbuotojų elgesys
grindžiamas atvirumu, dorumu ir sąžiningumu prieš save, kolegas ir visuomenę.
3.2. Profesionalumas ir lojalumas – Priežiūros tarnybos darbuotojų įgytas išsilavinimas,
sukauptos žinios, įgyta geroji praktika nukreipiama Priežiūros tarnybos vizijos įgyvendinimui.
3.3. Kūrybiškumas ir iniciatyvumas – esame kūrybiški, novatoriški ir žingeidūs. Ieškome
progresyviausių ir optimalių iškeltų tikslų įgyvendinimo būdų.
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4. Strateginis tikslas - kurti saugesnę ir sveikesnę atsakingą visuomenę, akcentuojant
azartinių lošimų, loterijų ir žaidimų žaidimo automatais pramoginę funkciją ir mažinti galimos
priklausomybės išsivystymą.
5. Strateginio tikslo įgyvendinimo kryptys:
5.1. Veiklos efektyvumo didinimas. Užtikrinti profesionalų, pažangų valdymą ir kokybiškų
paslaugų visuomenei bei prižiūrimam sektoriui teikimą;
5.2. Vertės kūrimas. Sieksime būti pavyzdžiu viešajame sektoriuje tam, kad kokybiškai ir
novatoriškai prisidėtumėme prie visuomenės gerovės kūrimo.
5.3. Sklaida, sauga ir darni veikla. Sieksime būti atpažįstami ir bendradarbiaudami kursime
pasitikėjimą atvirai komunikuodami apie priimtus sprendimus, nuveiktus darbus ir kylančius
iššūkius.

III SKYRIUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2020–2022 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS IR
PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
3.1. Priemonės aprašymas, priemonės įgyvendinimo terminas, rezultatas
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2021 – 2023 metų strateginio veiklos plano
strateginiam tikslui pasiekti Priežiūros tarnyba įgyvendina vykdomos tęstinės programos „Siekti
efektyvios Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priklausančiųįstaigų
veiklos“ (01-02) uždavinio „Užtikrinti efektyvius Finansų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų
atliekamų funkcijų procesus“ (01-01) priemonę „Atlikti lošimų ir loterijų organizavimo valstybinę
priežiūrą“ (01-01-22).
Vertinimo kriterijus 2021 metams (P-01-02-01-01-22) – Priežiūros tarnybos pakartotinai
per vienerius metus nustatytų azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarkos pažeidimų ir
pažeidimų, už kuriuos taikytas įspėjimas apie galimą licencijos sustabdymą, santykis su visų per
metus nustatytų pažeidimų skaičiumi (procentai), 2021 metams nustatytas siekiamas kriterijus
procentine išraiška –19.
Vykdant Priežiūros tarnybos 2021 m. vykdomų priemonių plane numatytą priemonę
„Atlikti lošimų ir loterijų organizavimo valstybės priežiūrą“, 2021 metais baigtas 41 vertinimas
pagal fizinių asmenų, juridinių asmenų gautus pranešimus ar Priežiūros tarnybos užfiksuotą
informaciją, susijusią su galimu teisės aktų ALĮ, LĮ, Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) reikalavimų pažeidimu. Per
ataskaitinį laikotarpį pabaigus patikrinimus, nenustatytas nė vienas pakartotinis per vienerius
metus padarytas azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarkos pažeidimas, įspėjimų apie
galimą licencijos sustabdymą taikyta nebuvo.
Naudota formulė:
(x+y) x 100%
z
Šioje formulėje:
x – pakartotinai padarytų azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarkos pažeidimų
skaičius, vienetais;
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y – azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarkos pažeidimų, už kuriuos taikytas
įspėjimas apie galimą licencijos sustabdymą, skaičius, vienetais;
z – visų nustatytų azartinių lošimų ir loterijų organizavimo tvarkos pažeidimų skaičius,
vienetais.
Kriterijus vertinamas procentais.
2021 metų kriterijaus reikšmė yra 0.
Kitas vertinimo kriterijus 2021 metams (R-01-02-01-03) - 18–24 metų asmenų, kurie pirmą
kartą išbandė azartinius lošimus lošimo organizavimo vietoje arba nuotoliniuose lošimuose, dalis
(procentai), siektina reikšmė – 72 % (siekiama perspektyvinio mažėjimo). Pagal Visuomenės
nuomonės ir rinkos tyrimų centro „VILMORUS“ 2021 m. lapkričio mėn. 15 - 27 d. atliktą
reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą „Azartiniai lošimai ir loterija“ matyti, kad 18-24
metų asmenų, pirmą kartą išbandžiusių azartinius lošimus lošimo organizavimo vietoje skaičius
procentais tesiekė 52 %.
3.2. Pagrindiniai veiksniai ir aplinkybės, sąlygojusios priemonių plano įgyvendinimo
rezultatus
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytos
vertinimo kriterijų reikšmės sietinos su įvairių veiksnių ir aplinkybių visuma. Atkreiptinas
dėmesys į tai, kad 2019 metais nustatytas strateginis rodiklis yra naujas (pradėtas skaičiuoti tik
nuo 2019 m.). Nustatant rodiklio (P-01-02-01-01-22) kriterijų procentais (2019 m. – 23 proc.,
2020 m. – 21 proc., 2021 m. - 19 proc.), buvo atsižvelgta į ankstesnių metų vidutinius rezultatus.
Visgi, pamatavus jį 2019 metais, 2020 metais ir 2021 metais, matyti, kad rodiklis gerokai geresnis
ir viršijęs planą. Tai vertintina, kaip efektyvaus Priežiūros tarnybos edukacinio ir prevencinio
darbo pažeidimų srityje rezultatas, o praėjusių metų rodikliui įtaką turėjo susiklosčiusi situacija
šalies viduje.
Pabrėžtina, kad kaip ir ankstesniais metais, 2021 m. Priežiūros tarnyboje, siekiant nustatyto
plano įgyvendinimo rezultato, įgyvendintos šios priemonės:
1. Prižiūrimiems ūkio subjektams aktyviai teiktos konsultacijos dėl azartinių lošimo
organizavimo tvarkos (didesnis dėmesys skiriamas rekomendacijų ir konsultacijų teikimui,
užtikrinamas efektyvus komunikavimas su lošimų ir loterijų organizatoriais veiklos
reglamentavimo klausimais).
2. Prižiūrimų ūkio subjektų konsultacijos telefonu, elektroniniu paštu, Priežiūros tarnyboje
vykusių susitikimų metu.
3. Mokymai bendrovėms pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tema.
4. Priežiūros tarnybos darbuotojų kompetencijos didinimas, vidiniai ir išoriniai darbuotojų
mokymai.
5. Efektyvus bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, siekiant gerinti ūkio subjektų
veiklos, rizikos analizės procesus, pažeidimų prevenciją (Valstybine mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerija ir t. t.).
6. Prieš kiekvieną planinį patikrinimą Priežiūros tarnyba tikrinamo ūkio subjekto
atsakingus asmenis kviečia aptarti planuojamą patikrinimą, jo eigą, trukmę, atsako į ūkio subjektų
pateiktus klausimus.
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Visų šių priemonių kompleksiškumas, inovatyvus požiūris į verslo priežiūrą ir pagalbos
teikimą patvirtina, kad Priežiūros tarnybos veiksmai, orientuoti į aktyvią pažeidimų prevenciją,
padeda užtikrinti, kad lošimų ir loterijų organizatorių veikla būtų vykdoma, atsižvelgiant į teisės
aktų reikalavimus.
Tinkama komunikacija karantino sąlygomis, efektyvus darbo išteklių paskirstymas lėmė
tai, kad siekiamas rodiklis, kurio mažėjimas buvo suplanuotas, vertinant buvusią situaciją iki plano
patvirtinimo, būtų ne tik įgyvendintas (pozityvios tendencijos matomos jau 2019 m.), bet viršytas.
Atsižvelgdama į tai, kad esamas rodiklis nebėra aktualus ir keistinas dėl staigesnio, nei planuota,
situacijos pagerėjimo, Priežiūros tarnyba kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją dėl
šio strateginio rodiklio pakeitimo, dėl ko Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2022-2024 m.
strateginio veiklos plano projekte numatytas naujas rodiklis - probleminių lošėjų skaičiaus
mažėjimas, lyginant su praėjusių metų probleminių lošėjų skaičiumi (procentai).
Dėl rodiklio R-01-02-01-03 - 18–24 metų asmenų, kurie pirmą kartą išbandė azartinius
lošimus lošimo organizavimo vietoje arba nuotoliniuose lošimuose, dalis (procentai) pasiekimo
viršijimo (planuota 72 proc., pasiekta 52 proc.), manytina, kad geresnis, nei prognozuotas, rodiklis
nulemtas aktyvių Priežiūros tarnybų veiksmų, edukuojant ir dėstant paskaitas mokymo įstaigose,
aktyviai skleidžiant veiksmingą socialinę reklamą, didinant visuomenės informuotumą ir skatinant
sąmoningumą.
3.3. Ištekliai, patvirtintų asignavimų panaudojimas
Priežiūros tarnybai 2021 m. pagal asignavimų valdytojo patvirtintą 2021 m. programos
sąmatą buvo skirta 772,0 tūkst. eurų, iš jų 602,0 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.
Priemonės atlikti lošimų ir loterijų organizavimo valstybės priežiūrą asignavimų
panaudojimas 2021 m.
Asignavimai

Iš viso asignavimų priemonei
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas, iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės
paramos lėšos
1.3. Specialiųjų programų lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai, tūkst.
eurų
772,0
772,0
772,0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. eurų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

766,6
766,6
766,6

99,3
99,3
99,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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IV SKYRIUS
PRIEŽIŪROS TARNYBOS VEIKLA IR PROBLEMATIKA
4.1. Lošimų ir loterijų veiklos licencijų ir leidimų išdavimas, lošimų reglamentų tvirtinimas
ir loterijų taisyklių derinimas
2021 metais Priežiūros tarnyba vykdė licencijų ir leidimų išdavimo procedūras, tvirtino
lošimų organizavimo reglamentus ir derino didžiųjų loterijų taisykles.
Priemonių, numatytų Priežiūros tarnybos veiklos planuose, įgyvendinimas:
1. Parengtas Priežiūros tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. DIE389 ,,Dėl lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo 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“ pakeitimo).
2. Parengtas 2021 m. liepos 7 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. DIE-426
„Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015
m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. DI-565 „Dėl Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, pakeitimo“.
3. Parengtas 2021 m. liepos 22 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. DIE-448
„Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016
m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. DI-231 „Dėl Nuotolinio lošimo organizavimo reglamento rengimo
metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, pakeitimo“.
4. Parengtas Priežiūros tarnybos prižiūrimų ūkio subjektų rizikos vertinimo ir valdymo
metodikos, patvirtintos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
direktoriaus 2013 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Prižiūrimų ūkio subjektų rizikos
įvertinimo ir valdymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektas (pakeitimai priimti 2021 m.
lapkričio 22 d. įsakymu Nr. IVL-38).
Šiuo pakeitimu keičiami/papildomi pagrindiniai rizikos kriterijai, kuriais remiantis
vertinamas ūkio subjektų veiklos rizikingumas azartinių lošimų ir loterijų organizavimo srityje.
5. Parengtas 2021 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-22 ,,Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl
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 patvirtinimo“ pakeitimo“.
6. Parengta konsultacija dėl veiklos priskyrimo azartiniams lošimams, loterijoms arba
žaidimams. Konsultacijoje aptarta, kokių požymių visumą atitinkantis žaidimas yra laikomas
loterija, nurodyti azartinio lošimo požymiai, išskirti loterijų ir lošimų panašumai bei skirtumai. Taip
pat nagrinėjami praktiniai pavyzdžiai, padėsiantys atskirti, kada žaidimas yra priskiriamas loterijai
ar lošimui (2021 m. rugsėjo 8 d. tarnybinis pranešimas Nr. IVL-1196). Nurodyta konsultacija
paskelbta Priežiūros tarnybos interneto svetainėje https://lpt.lrv.lt.
7. 2021 m. lapkričio 16 d. suorganizuoti Priežiūros tarnybos Licencijų ir leidimų skyriaus
vedėjos mokymai, skirti supažindinti Priežiūros t arnybos darbuotojus su loterijų organizatorių
rinka ir jos naujovėmis, pasibaigus LĮ naujos redakcijos pereinamajam laikotarpiui.
Licencijų organizuoti azartinius lošimus ir loterijas išdavimas ir patikslinimas
2021 išduotos 7 licencijos organizuoti azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas:
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1. UAB ,,Baltic Bet“, UAB ,,Laimz“ išduotos licencijos organizuoti totalizatorių.
2. UAB ,,Laimz“ išduota licencija organizuoti lažybas.
3. UAB ,,MESI LT“, UAB ,,Žalgirio loto“, UAB ,,Novoloto Vilnius“, ,,New Miracle“,
UAB išduota didžiųjų loterijų veiklos licencija, t. y. tos pačios rūšies kaip ir turima licencija,
vadovaujantis 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio LĮ nuostatomis.
UAB ,,LitLoto“ prašymas išduoti didžiųjų loterijų veiklos licenciją netenkintas, remiantis
LĮ 14 straipsnio 1 punktu ir 14 straipsnio 6 punktu. Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m.
gruodžio 15 d. įsakymu Nr. DI-732 UAB „LitLoto“ išduota licencija Nr. 000024 organizuoti
didžiąsias loterijas 2021 m. gegužės 1 d. neteko galios.
Licencijos organizuoti didžiąsias loterijas patikslintos 97 kartus, suderinant 74 loterijų
taisykles, 22 taisyklių pakeitimus, 1 kartą pakeisti formalūs licencijoje nurodyti duomenys:
- 54 ,,Euloto“, UAB prašymai patikslinti didžiųjų loterijų veiklos licenciją (suderinant 46
naujas loterijų taisykles ir 8 organizuojamų loterijų taisyklių pakeitimus);
- 24 UAB ,,Olifėja“ prašymai patikslinti didžiųjų loterijų veiklos licenciją (suderinant 10
naujas loterijų taisykles ir 14 organizuojamų loterijų taisyklių pakeitimus);
- 1 UAB ,,Novoloto Vilnius“ prašymas patikslinti didžiųjų loterijų veiklos licenciją
(pasikeitus formaliems licencijoje nurodytiems duomenims - loterijų organizatoriaus buveinės
adresui);
- 2 UAB ,,MESI LT“ prašymai patikslinti didžiųjų loterijų veiklos licenciją (suderinant 2
naujas loterijų taisykles);
- 9 ,,New Miracle", UAB prašymai patikslinti didžiųjų loterijų veiklos licenciją (suderinant
9 naujas loterijų taisykles);
- 7 UAB ,,Žalgirio loto“ prašymai patikslinti didžiųjų loterijų veiklos licenciją (suderinant
7 naujas loterijų taisykles).
Priežiūros tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. DIE-528 atsisakyta
patikslinti UAB „MESI LT“ išduotą didžiųjų loterijų veiklos licenciją Nr. LD3, suderinant
didžiosios momentinės loterijos „INSTANT EUROMILLIONS“ taisykles, atsižvelgiant į tai, kad
minėtų taisyklių pavadinimas prieštarauja LĮ 30 straipsnio 4 daliai ir Lietuvos Respublikos prekių
ženklų įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 2 punktui.
2021 m. pabaigoje iš viso galiojo:
- 6 licencijos, suteikiančios teisę organizuoti didžiąsias loterijas;
- 3 licencijos, suteikiančios teisę organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos
lošimoautomatais;
- 9 licencijos, suteikiančios teisę organizuoti lošimus B kategorijos lošimo automatais;
- 8 licencijos, suteikiančios teisę organizuoti lažybas;
- 4 licencijos, suteikiančios teisę organizuoti totalizatorių.
Leidimų išdavimas, pakeitimas ir papildymas
- išduota 9 leidimai atidaryti automatų salonus
- nebuvo išduota leidimų atidaryti lošimo namus (kazino)
- išduotas 1 leidimas organizuoti nuotolinius lošimus
- leista steigti 22 lažybų punktus
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- leista steigti 16 totalizatoriaus punktų
- pakeista 6 leidimai atidaryti lošimo namus (kazino)
- pakeisti 65 leidimai atidaryti automatų salonus
- pakeisti 4 leidimai organizuoti nuotolinius lošimus
- papildyta 11 leidimų atidaryti lošimo namus (kazino)
- papildyti 27 leidimai atidaryti automatų salonus
- papildyti 23 leidimai organizuoti nuotolinius lošimus
Lošimo įrenginių pakeitimas kitais lošimo įrenginiais išnagrinėta bei patenkinta:
- 13 prašymų leisti lošimo namuose (kazino) pakeisti lošimo įrenginius kitais tos pačios
rūšies lošimo įrenginiais
- 134 prašymai leisti automatų salonuose pakeisti lošimo įrenginius kitais tos pačios rūšies lošimo
įrenginiais
- prašymų leisti eksploatuoti lošimo įrenginį lažyboms organizuoti veikiančiuose lažybų
punktuose, padidinti lažybų punktuose eksploatuojamų lošimo įrenginių lažybomsorganizuoti
skaičių nebuvo gauta
- 1 prašymas sumažinti lažybų punktuose eksploatuojamų lošimo įrenginių lažyboms
organizuoti skaičių (ir šių įrenginių nebeeksploatuoti)
- prašymų leisti eksploatuojamus lošimo įrenginius lažyboms organizuoti pakeisti kitais tos
pačios rūšies lošimo įrenginiais negauta
Leidimų panaikinimas
- panaikintas 1 leidimas atidaryti lošimo namus (kazino)
- panaikinti 7 leidimai atidaryti automatų salonus
- leista uždaryti 18 lažybų punktų
Lošimų organizavimo reglamentų patvirtinimai, pakeitimai, papildymai
- prašymų patvirtinti lošimo namų (kazino) organizavimo reglamentus nebuvo gauta
- patvirtinti 3 lošimo namų (kazino) lošimų organizavimo reglamento pakeitimai ar papildymai
- patvirtintas 1 automatų salono lošimų organizavimo reglamentas
- patvirtinti 5 automatų salonų lošimų organizavimo reglamentų pakeitimai ir papildymai
- patvirtinti 3 lažybų organizavimo reglamentai
- patvirtintas 1 lažybų organizavimo reglamento pakeitimas ir papildymas
- patvirtinti 3 žirgų totalizatoriaus organizavimo reglamentai
- patvirtintas 1 nuotolinio lošimo organizavimo reglamentas
- patvirtinti 52 nuotolinio lošimo organizavimo reglamentų pakeitimai ir papildymai.
Lošimų organizavimo vietos
2021 m. pabaigoje Lietuvoje veikė:
– 16 lošimo namų (kazino)
– 203 lošimo automatų salonai
– 135 lažybų punktai
– 15 totalizatoriaus punktų
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8 bendrovės turėjo leidimus organizuoti nuotolinius lošimus.
https://lpt.lrv.lt/lt/losimu-organizatoriai/leidimu-zurnalas/nuotoliniai-losimai

Lošimų ir loterijų organizatoriai 2021 m. pabaigoje:
Azartiniai lošimai
Azartinius lošimus organizavo 12 bendrovių (licencijas turėjo 15 bendrovių):
Licencijų organizuoti lošimus Licenciją turinčių bendrovių Veiklą vykdančių bendrovių
rūšis
skaičius
skaičius
Stalo lošimai ir lošimai A
3
3
kategorijos automatais
Lošimai B kategorijos
9
7
automatais
Lažybos
7
5
Bingas

0

0

Totalizatorius

2

0

4.2. Lošimo įrenginių registro tvarkymas (lošimo įrenginių tipų tvirtinimas, įrenginių
registravimas ir registro duomenų pakeitimas) ir Nuotolinio lošimo įrenginių registravimo
žurnalo tvarkymas.
2021 m. pabaigoje:
Lošimo namuose (kazino) eksploatuota:
– 590 A kategorijos automatų (2020 m. – 550);
– 66 stalai (47 kortų stalai ir 19 rulečių) (2020 m. – 68 stalai (47 kortų stalai ir 21 ruletė).
Lošimo automatų salonuose eksploatuota 3329 B kategorijos automatai (2020 m. – 3334).
Lažybų punktuose naudoti 179 lažybų įrenginiai (2020 m. – 182).
Data

Stalai

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

95
96
105
120
122
132
132
113

102
95
68

A kategorijos B kategorijos
automatai
automatai
500
2108
495
2314
525
2517
596
2981
596
3276
661
3585
701
3781
669
3712
665
3773
622
3726
550
3334
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2021
66*
*47 kortų stalai, 19 rulečių

590

3329

Iš viso per 2021 metus patvirtinti 88 lošimo įrenginių tipai.
Iš viso per 2021 metus:
Įregistruota 436 lošimo įrenginiai;
Išregistruota 472 lošimo įrenginiai;
Pakeisti 2847 registro objektai (iš jų 2787 lošimo įrenginių duomenys).
2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, lošimo organizatorių Lietuvoje naudoti lošimo įrenginiai
ir jų kiekis pagal lošimo įrenginių tipų gamintojus:
B kategorijos lošimo įrenginių gamintojas
BARCREST
AWP-Design.nl
TAB-Austria Holding
ASTRA GAMES
Belatra
Bell Fruit Games
Novomatic Gaming Industries
Erron
Reflex Gaming Vof
Eurocoin Gaming B.V.
Iš viso:

Iš viso:
1026
1346
236
80
148
37
282
114
25
35
3329

Vadovaujantis Nuotolinio lošimo įrenginių registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lošimų
priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 12
d. įsakymu Nr. DI-610 „Dėl Nuotolinio lošimo įrenginių registravimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, nuotolinio lošimo įrenginiams yra pildomas elektroninės formos Nuotolinio lošimo
įrenginių registravimo žurnalas (toliau – Žurnalas).
2021 m. IV ketvirtį Žurnale buvo įregistruoti 4 nuotolinio lošimo įrenginiai;
2021 m. III ketvirtį Žurnale buvo įregistruoti 4 nuotolinio lošimo įrenginiai;
2021 m. II ketvirtį Žurnale buvo įregistruota 10 nuotolinio lošimo įrenginių;
2021 m. I ketvirtį Žurnale buvo įregistruoti 9 nuotolinio lošimo įrenginiai.
Iš viso 2021 m. įregistruoti 27 nuotolinio lošimo įrenginiai.
4.3. Žaidimai žaidimo automatais
2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojus ALĮ pataisoms, šiuo įstatymu pradėta reglamentuoti
žaidimų žaidimo automatais tvarka ir Priežiūros tarnybai pavesta vykdyti šios srities
priežiūrą.Nauja žaidimų žaidimo automatais organizavimo tvarka, nustatyta ALĮ ir Ketinimo
eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijoje pateiktos informacijos patikrinimo ir žaidimo
automatų dokumentų išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lošimų priežiūros tarnybos
direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. DIE-228 „Dėl ketinimo eksploatuoti žaidimo
automatus deklaracijoje pateiktos informacijos patikrinimo ir žaidimo automatų dokumentų
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išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ - tiems žaidimo automatams, kurie turi Valstybinės
metrologijos tarnybos išduotus žaidimo automatų pasus ir specialiuosius žaidimo automatų
ženklus, Priežiūros tarnyba iki 2020 m. gegužės 1 d. neatlygintinai išduoda naujus žaidimo
automatų pasus, plombas ir specialiuosius žaidimo automatų ženklus bei šiuos žaidimo automatus
įrašo į sąrašą.2021 metais į žaidimo automatų sąrašą įrašyta 17 žaidimo automatų, veikė 2 žaidimų
automatų organizatoriai https://lpt.lrv.lt/lt/zaidimu-zaidimo-automatais-organizatoriai/zaidimoautomatu-sarasas
4.4. Kita veikla
4.4.1. Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registras, Lošimo automatų kontrolės
informacinė sistema

1. 2017 m. gegužės 1 d. pradėjo veikti Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registras
(toliau – registras). Registro tvarkytoja yra Priežiūros tarnyba. Registro valdytoja – Lietuvos
Respublikos finansų ministerija.
2. 2021 m. lapkričio 1 d. visi lošimo automatai privalėjo būti sujungti į vieną lošimo
automatų duomenų valdymo sistemą - Lošimo automatų kontrolės informacinė sistema (toliau LAKIS), kurioje visi lošimo automatų duomenys fiksuojami elektroniniu būdu ir realiu laiku.
4.4.2. Administracinių paslaugų teikimas
Priežiūros tarnybos interneto svetainės www.lpt.lrv.lt skiltyje „Elektroninės
paslaugos“ pateikiama informacija, kokias paslaugas Priežiūros tarnyba teikia elektroniniu būdu
portale epaslaugos.lt:
- Licencijos organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais, licencijos
organizuoti lošimus B kategorijos automatais, licencijos organizuoti bingą, licencijos organizuoti
totalizatorių, licencijos organizuoti lažybas išdavimas / patikslinimas;
- Žaidimo automato įrašymas į žaidimo automatų sąrašą, licencijos organizuoti didžiąsias
loterijas išdavimas / patikslinimas;
- Leidimo atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo saloną išdavimas;
- Leidimo atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo saloną pakeitimas;
- Leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) automatų, bingo saloną papildymas;
- Leidimo atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo saloną pakeitimas, kai leidime
nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo
organizavimo vietoje;
- Leidimo steigti lažybų ar totalizatoriaus punktą išdavimas;
- Lošimų organizavimo reglamentų, jų pakeitimų ir papildymų patvirtinimas.
Ūkio subjektams kreipiantis konsultacijos dėl administracinių paslaugų, telefonu arba
elektroniniu paštu primenama apie galimybę užsisakyti elektronines paslaugas.
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Pastebimi pozityvūs pokyčiai, susiję su elektroninių paslaugų teikimu, ženkliai
sumažinančiu naštą prižiūrimiems ūkio subjektams – nepaisant 2021 metų situacijos, elektroninių
paslaugų teikimas tendencingai auga ir toliau:
-

Per 2021 m. I ketvirtį suteiktos 5 elektroninės paslaugos.

-

Per 2021 m. II ketvirtį suteikta 18 elektroninių paslaugų.

-

Per 2021 m. III ketvirtį suteikta 18 elektroninių paslaugų.

-

Per 2021 m. IV ketvirtį suteikta 30 elektroninių paslaugų.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį suteikta 71 elektroninė paslauga.

4.4.3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir organizacijomis
2021 m. sausio 21 d. suorganizuotas susitikimas su FNTT, siekiant tobulinti žinias pinigų
plovimo srityje.
2021 m. kovo 23 d. suorganizuotas susitikimas su AB „SEB bankas“, siekiant gilinti žinias
privalomų nurodymų davimo finansų įstaigoms srityje.
2021 m. liepos 29 d. - susitikimas nuotoliniu būdu su Lietuvos Banko, Lietuvos bankų
asociacijos ir Finansų ministerijos atstovais dėl Priežiūros tarnybos duodamų privalomų
nurodymų.
2021 m. rugpjūčio 11 d. - Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų kontrolės
komitete vyko posėdis, kurio metu Priežiūros tarnyba pristatė didžiųjų loterijų organizatorių rinką
Lietuvoje bei palygino su užsienio valstybėmis. Priežiūros tarnybos Kontrolės skyrius aktyviai
prisidėjo, rengiant minėtą pristatymą.
2021 m. rugsėjo 16 d. vyko susitikimas nuotoliniu būdu su Lietuvos Banko ir Finansų
ministerijos atstovais dėl Priežiūros tarnybos duodamų privalomų nurodymų.
2021 m. rugsėjo 22 d. susitikimas nuotoliniu būdu su VMI atstovais dėl galimybės gauti
informaciją iš LAKIS.
2021 m. spalio 6 d. - susitikimas su VšĮ Pinigų plovimo prevencijos centru, siekiant aptarti
galimo bendradarbiavimo klausimus.
2021 m. gruodžio 22 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro
surengtame susitikime prekių ženklų disponavimo, tvirtinimo ir vertinimo aktualijoms aptarti.
4.4.4. Iniciatyvos susitarimų sporte prevencijos srityje
Siekiant efektyvios kovos su manipuliavimu sporto varžybomis ir sąžiningo, skaidraus
lošimų veiklos vykdymo užtikrinimo įgyvendinimo, būtinas veiksmingas reiškinio prevencijos
priemonių taikymas, tarp kurių ir efektyvi manipuliavimo aukšto meistriškumo sporto varžybomis
stebėsena. 2021 metais Priežiūros tarnyba vykdė manipuliavimo aukšto meistriškumo sporto
varžybomis stebėsenos veiksmus.
Vykdydama manipuliavimo aukšto meistriškumo sporto varžybomis stebėsenos veiksmus,
Priežiūros tarnyba analizavo ir apdorojo gautus duomenis, esant poreikiui, kreipdavosi į
prižiūrimus ūkio subjektus dėl papildomos informacijos ar paaiškinimų pateikimo, vertino turimą
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informaciją, tarpininkavo, gaunant arba teikiant duomenis, reikalingus tyrimams dėl įtartinų
varžybų atlikti.
2021 m. liepos 30 d. parengta Manipuliavimo aukšto meistriškumo sporto varžybomis
stebėsenos ataskaita už 2021 m. I pusmetį Nr. IVL-1018.
2021 m. lapkričio 2 d. dalyvauta IOC konferencijoje„International Forum for Sports
Integrity“.
2021 m. gruodžio 3 d. surengtas pasitarimas su Lietuvos kriminalinės policijos biuro
atstovais, siekiant aptarti tolesnio bendradarbiavimo principus ir strategijas.
2021 m. gruodžio 22 d. parengta ir viešai paskelbta konsultacija „Dėl kovos su
manipuliavimu aukšto meistriškumo sporto varžybomis“. Priežiūros tarnyba skatina lošimus
organizuojančias bendroves skirti pakankamą dėmesį kovai prieš manipuliacijas aukšto
meistriškumo sporto varžybose, taikant efektyvias priemones, padedančias aptikti, įrodyti ir
užkirsti kelią manipuliacijoms sporto varžybomis. Bendradarbiavimas su susijusiais subjektais yra
vienas iš kertinių ramsčių, kalbant apie efektyvią kovą su manipuliavimu aukšto meistriškumo
sporto varžybomis.
2021 m. Priežiūros tarnyba tęsė aktyvų bendradarbiavimą su tarptautine lažybų rinkos
stebėsenos organizacija -GLMS (The Global Lottery Monitoring System).
4.4.5. Iniciatyvos, nukreiptos prieš nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojus
2021 m. išliko vis dar aktuali problema – nelegalūs internetiniai lošimai. Priežiūros tarnyba
vykdo priemones prieš nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojus, tai - nelegalių tinklapių
domeno vardų ir finansinių atsiskaitymų su nelegalių internetinių lošimų organizatoriais
blokavimas.
Per 2021 m., siekiant užblokuoti nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojus, atliktas
91 tyrimas. Atsižvelgiant į Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimus (nutartis),
užblokuotas241 domeno vardas, identifikuojantys interneto svetaines.
Iki 2021 m. pabaigos Priežiūros tarnyba užblokavo ir įtraukė į Nelegalios nuotolinių lošimų
veiklos vykdytojų sąrašą 904 domenų vardus.
ALĮ 207 straipsnyje numatytos priemonės, kurias, įgyvendindama ALĮ nuostatas, savo
veikloje, nukreiptoje prie nelegalius lošimus internete, taiko Priežiūros tarnyba. Tai yra domeno ir
mokėjimų blokavimas.
Be to, vykdydama nelegalios lošimų pasiūlos prevenciją ar siekdama pasitelkti į pagalbą
su nelicencijuotas paslaugas Lietuvoje teikiančiomis bendrovėmis susijusias įmones, Priežiūros
tarnyba periodiškai (kartą per ketvirtį) siunčia pranešimus užsienio lošimų priežiūros
institucijoms, kurių licencijas turinčios bendrovės nelegaliai vykdo veiklą Lietuvoje. Taip pat
siunčiami pranešimai mokėjimus nelegaliai Lietuvoje veikiančiose svetainėse vykdančioms
finansų įstaigoms/e-piniginėms bei žaidimų, kurie siūlomi nelegaliose lošimo svetainėse, kūrėjams
/ platformoms. Pažymėtina, kad, Priežiūros tarnybai pradėjus siųsti tokio pobūdžio pranešimus,
kai kurie žaidimų kūrėjai sustabdė savo produktų teikimą licencijos Lietuvoje neturintiems lošimų
organizatoriams ir, nors tyrimo metu nustatoma, kad svetainė, kurioje nelegaliai teikiamos lošimų
paslaugos, Lietuvoje prieinama, Priežiūros tarnybos specialistai fiksuoja, kad tam tikri žaidimai
joje, jungiantis iš IP adreso, esančio Lietuvoje, yra neprieinami (paslauga neteikiama), apie tai
informuojant pranešimu ekrane.
Be to, pranešimas su informacija apie Priežiūros tarnybos veiksmus prieš nelegalios
nuotolinių lošimų veiklos vykdytojus kartą per ketvirtį siunčiamas specializuotai užsienio
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žiniasklaidai, kartu jiems persiunčiamas Priežiūros tarnybos pildomas ir nuolat atnaujinamas
viešai skelbiamas nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojų sąrašas.
Dar viena prevencinė priemonė, taikoma Priežiūros tarnybos, nustačius, kad jų paslaugos
prieinamos Lietuvoje, yra raštu siunčiami įspėjimai užsienio bendrovėms, per nustatytą minimalų
terminą panaikinti galimybę pasiekti jų interneto svetaines, kuriose siūlomos lošimų paslaugos,
neturint licencijos šiai veiklai Lietuvoje. Užsienio bendrovėms nereaguojant į tokius įspėjimus,
Priežiūros tarnyba imasi ALĮ numatytų priemonių prieš nelegalios lošimų veiklos vykdytojus. Dėl
aktyviai Lietuvoje besireklamuojančių subjektų, kurių paslaugos prieinamos Lietuvoje, tyrimas
pradedamas be įspėjimo.
Ieškodama būdų efektyviau įgyvendinti priemones prieš nelegalios lošimų veiklos
vykdytojus, 2021 m. Priežiūros tarnyba dalyvavo „GovTech laboratorija“ viešojo sektoriaus
iššūkių projekte, kuriame prototipo sukūrimui pateikė iššūkį „Kaip automatizuoti nelegalios
lošimų veiklos vykdytojų paiešką internete?“.
Iš pateiktų pasiūlymų ir po įvykusių konsultacijų su potencialiais sprendimo kūrėjais
Priežiūros tarnyba pradėjo bendradarbiavimą su „Codami“ komanda - MB „Kodo technologijos“,
kuri sukūrė sprendimo prototipą. Įrankis galėtų prisidėti prie Priežiūros veiklos tikslų
įgyvendinimo, operatyvesnio ir efektyvesnio funkcijų įgyvendinimo, lošėjų ir lošimo organizatorių
interesų gynimo, korupcijos prevencijos šioje srityje užtikrinimo, Lietuvos pažangos Europos
kontekste, inovatyviu būdu, pasitelkiant šiuolaikines technologijas ir startuolių iniciatyvas,
įgyvendinant priemones prieš nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojus.
Įgyvendinant įstatyme numatytas priemones prieš nelegalios nuotolinių lošimų veiklos
vykdytojus, išskirtini keli aspektai, su kuriais susiduriama, siekiant maksimaliai apsaugoti lošimų
rinką ir vartotojus nuo nelegalios pasiūlos.
Tai yra:
Žmogiškųjų išteklių stoka ir imlus laikui procesas (šią funkciją Priežiūros tarnyboje vykdo
3 darbuotojai. Tai nėra vienintelė jų funkcija, todėl dėl darbo krūvio per savaitę dėl nelegalių
svetainių vidutiniškai atliekami 2-3 tyrimai. Lyginant su nelegalios pasiūlos srautu internete tai yra
labai mažas skaičius, tačiau dėl ribotų žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudų, reikalingų ALĮ
numatytoms tyrimo procedūroms nuo nelegalios veiklos fakto užfiksavimo iki nelegaliai veiklą
vykdančio subjekto bei jo svetainės (domeno vardo) įtraukimo į Nelegalios lošimų veiklos
vykdytojų sąrašą ir privalomų nurodymų interneto paslaugų teikėjams išsiuntimo, kurie per
5 (!) dienas nuo privalomų nurodymų gavimo panaikina prieigą prie šių svetainių), šis rodiklis
išlieka ganėtinai nedidelis). Priežiūros tarnyboje šis procesas (tame tarme ir prašymo Vilniaus
apygardos administracinio teismui išduoti leidimą atlikti veiksmus pateikimo ir teismo sprendimo
gavimo terminas) iki privalomų nurodymų davimo trunka vidutiniškai 7 darbo dienas.
Rankiniu būdu vykdoma svetainių paieška (nelegalių lošimo svetainių stebėsena ir paieška
vykdoma rankiniu būdu, stebint pasiūlas, lošėjų forumus, reklamas, specializuotus portalus
internete, kur reklamuojamos ir siūlomos Lietuvoje prieinamos nelegalių lošimų paslaugos
internete. Nustačius veikiančias svetaines, jos įtraukiamos į stebėsenos sąrašus. Deja, šiame
procese pagrindinį vaidmenį vaidina žmogiškasis faktorius, t. y., ar specialistas pastebės, ar įtrauks
pastebėtą svetainę į stebėsenos sąrašą, ar ši svetainė yra populiari Lietuvoje ir pan. Dėl šios
priežasties nėra galimybės užtikrinti, kad į stebėsenos sąrašus įtraukiamos pačios populiariausios,
daugiausia lošėjų iš Lietuvos pritraukiančios ar pan. svetainės. Dėl šių faktorių išlieka rizika, kad
ne visada tyrimai vykdomi dėl pačių aktyviausių ar populiariausių nelegalių svetainių).
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Greitai atsikuriančios veidrodinės svetainės (Panaikinus prieigą prie interneto svetainės,
dėl kurios Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – Teismas) yra išdavęs leidimą duoti
privalomus nurodymus, ir padarius ją neprieinamą interneto vartotojams, interneto svetainės
turinys ir informacija, skleidžiama pirminėje interneto svetainėje, vartotojams pasiekiama naujose
interneto svetainėse, t. y. veidrodinėse interneto svetainėse. Veidrodinių internetinių svetainių
vizualinė išraiška yra tapati arba beveik tapati pirminei interneto svetainei (toks pats grafinis
išdėstymas, tapatus prekių ir (arba) paslaugų ženklas (pvz. „bet365“, „slottica“, „bitstarz“), ta pati
spalvinė gama, atpažįstamumas ir pan.), jos vartotojo sąsaja yra tapati arba beveik tapati pirminei
interneto svetainei (tas pats prisijungimo vardas, slaptažodis, kontaktiniai duomenys), o domeno
konstrukciją sudaro, pvz., žodis „slottica“ su pridedamais skaičiais prieš arba po žodžio „slottica“.
Kaip rodo praktika, veidrodines svetaines organizatoriai kartais sukuria nedelsiant, t. y. tą pačia ar
kitą dieną po domeno užblokavimo. Pvz., š. m. vasario 18 d. buvo sukurtos 86 veidrodinės
svetainės su „slottica“ prekės ženklu. Šiuo metu jos visos yra blokuojamos. Priežiūros tarnyba
ieško būdų kaip paspartinti šiuos procesus ir efektyviau užtikrinti ALĮ įtvirtintas priemones prieš
nelegalios lošimų veiklos vykdytojus. Nustačiusi, kad subjektas intensyviai kuria veidrodines
svetaines, Priežiūros tarnyba kreipiasi į Teismą su prašymu išduoti leidimą blokuoti veidrodines
svetaines, nesikreipiant pakartotinai į teismą dėl jų. Nuo 2019 m. gruodžio teismas yra išdavęs 5
tokio pobūdžio leidimus ir Priežiūros tarnyba turi galimybę tokiu būdu duoti privalomus
nurodymus IP tiekėjams blokuoti atsikuriančias nelegalias svetaines, veikiančias
su Unibet, Bet365, Bitstarz, 22bet, Slottica prekių ženklais.
Būtent šių prekių ženklų domenai dažniausiai figūruoja Priežiūros tarnybos nelegalios
lošimų veiklos vykdytojų sąraše, skelbiamame viešai mūsų svetainėje, kuris nuolat atnaujinamas,
gavus teismo leidimą dėl privalomų nurodymų davimo.

4.4.6. Veiksmai neigiamo lošimų poveikio mažinimo srityje
2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojus ALĮ pakeitimui, asmenų prašymų pateikimas įgavo teisinę
galią, pasikeitė iki šiol galiojusi prašymų pateikimo tvarka, pradėjo veikti Registras.
Vadovaujantis Priežiūros tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-30
patvirtintu Įtraukties į lošimus stebėsenos sistemos tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), atlikus
stebėsenos metu gautų duomenų analizę, buvo parengta pirmoji Įtraukties į lošimus stebėsenos
ataskaita. Įvertinus kintamųjų pokyčius, įtraukties augimas nenustatytas, todėl nėra poreikio
inicijuoti teisės aktų pakeitimus ar imtis kitų prevencinių priemonių.
Vertinant gaunamų prašymų neleisti lošti skaičiaus dinamikos tendencijas, nuo programos
pradžios iki 2021 m. gruodžio 31 d. stebimas šio skaičiaus augimas.
Prašymų skaičius registre (pateikiami paskutinės mėnesio dienos duomenys):
Viso:
2021 01
2021 02
2021 03

Gauta
550
491
545

Viso
17898
18389
18934

Pokytis
14
-11
11

18
2021 04
2021 05
2021 06
2021 07
2021 08
2021 09
2021 10
2021 11
2021 12

469
500
554
714
662
719
743
784
754

19403
19903
20457
21171
21833
22552
23295
24079
24833

-14
7
11
29
-7
9
3
6
-4

Vidutiniškai per mėnesį pateikiami 623 prašymai (2020 m. - 484 prašymai).
Prašymų skaičius pagal lytį:
viso:
2021 01
2021 02
2021 03
2021 04
2021 05
2021 06
2021 07
2021 08
2021 09
2021 10
2021 11
2021 12

Vyrai
465
407
467
412
427
492
630
572
624
655
677
657

Moterys
85
84
78
57
73
62
84
90
95
88
107
97

Prašymų skaičius pagal amžių:
2021 01
2021 02
2021 03
2021 04
2021 05
2021 06
2021 07

18-20
24
23
29
16
9
25
37

21-30
309
282
300
282
219
296
356

31-40
181
152
177
138
156
177
229

41-50
28
23
24
21
29
46
69

51-60
6
9
8
9
14
8
21

61 +
2
2
7
3
1
2
2

19
2021 08
2021 09
2021 10
2021 11
2021 12
Viso

30
31
45
40
28
337

360
397
392
410
403
4078

248
214
231
251
236
2390

49
62
60
58
64
533

15
12
13
19
18
152

3
3
2
6
5
38

Kaip ir ankstesniais metais, didelis dėmesys buvo skiriamas, teikiant emocinę ir
informacinę pagalbą, konsultuojant asmenis, turinčius problemų dėl azartinių lošimų bei jų
artimuosius. Konsultacijų kokybei gerinti Priežiūros tarnybos specialistai kėlė kvalifikaciją
seminaruose, bendradarbiavo su priklausomybių specialistais iš Lietuvos ir užsienio.
2021 m. suteiktos 1622 konsultacijos asmenims, turintiems problemų dėl lošimų ir jų
artimiesiems (2020 m. 1979).
Nuo 2020 m. pirmojo ketvirčio, atsižvelgdami į probleminių lošėjų ir jų artimųjų poreikį,
Priežiūros tarnybos psichologai pradėjo teikti naują paslaugą – neatlygintinas, tęstines
psichologines konsultacijas problemų dėl lošimų turintiems asmenims ir jų artimiesiems. Lošėjų
artimųjų paramos grupės susitikimai lošiančiųjų artimiesiems organizuojami kiekvieno mėnesio
antrą ir paskutinį antradienį, grupė susitinka 2 kartus per mėnesį. Susitikimai vyksta Skype
platformoje. Vidutiniškai susitikimuose dalyvauja 5 lošiančiųjų artimieji.
I ketvirtis: Suorganizuoti 6 lošėjų artimųjų paramos grupės susitikimai.
II ketvirtis: Suorganizuoti 6 lošėjų artimųjų paramos grupės susitikimai.
III ketvirtis: Suorganizuoti 6 lošėjų artimųjų paramos grupės susitikimai.
IV ketvirtis: Suorganizuoti 6 lošėjų artimųjų paramos grupės susitikimai.

4.5. Pagrindiniai Priežiūros tarnybos veiklos iššūkiai

2021 m. Priežiūros tarnyba atliko vidinį veiklos vertinimą ir identifikavo priemones ir
sprendimus, galinčius pagerinti Priežiūros tarnybos darbą (pagal kiekvieno Priežiūros tarnybos
skyriaus problematiką):
Licencijų
Problematika
Sprendimas
ir leidimų
skyrius
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1.

Žaidimų taisyklių
pašalinimas iš bendrovių
lošimų organizavimo
reglamentų

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 18 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį
išdėstyti taip:
„3) lošimo taisyklės, išskyrus lošimų,
organizuojamų lošimo automatais bei nuotolinio
lošimo įrenginiais, taisykles, kurios turi būti
pateiktos prie lošimo automatų ir lošimus
organizuojančios bendrovės interneto svetainėje.

2.

Lošimų priežiūros tarnybos
Z diske talpinamų skyriaus
lentelių (Lošimo įrenginių
pakeitimo kitais tos pačios
rūšies lošimo įrenginiais
lentelė, Valstybės rinkliavų,
imamų už LPT teikiamas
paslaugas, registras,
Leidimų registracijos
žurnalas, Licencijų žurnalas,
Reglamentų žurnalas ir t.t.)
gausa ir besikartojantys
duomenys apsunkina
Skyriaus darbą, dėl ko
atsiranda žmogiškųjų klaidų
tikimybė, taip pat duomenys
nėra saugūs, gali būti
netyčia pašalinti.
Pažymėtina, kad visi
duomenys yra saugomi tik
vienoje vietoje, o jų
praradimo atveju, būtų itin
sudėtinga juos atkurti. Šių
duomenų tęstinumas ir
aktualumas užtikrinamas tik
darbuotojų pastangomis, dėl
ko jų naudojimas nėra
patogus, o įsivėlus klaidai,
jų tikslumas ir aptikimumas
abejotini.
Skyriaus tvarkomi ir
papildomi lošimus
organizuojančių bendrovių
reglamentai ir loterijų
taisyklių pakeitimai pildomi

Svarstytina sukurti vieningą duomenų bazę, kurioje
darbuotojai turėtų ribotą prieigą prie esminių
duomenų keitimo, duomenų bazė turėtų saugomą
kopiją, o sukūrus reikiamas užklausas, duomenis
galima būtų operatyviai pateikti ir taip sumažinti
žmogiškosios klaidos tikimybę.

3.

Suskaitmeninti reglamentų ir taisyklių atnaujinimą,
automatiniu būdu pateikiant aktualias redakcijas
(įstatymo principu).
• Pakeitimų tikslai –
 mažinti popierinių dokumentų kiekį,
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Kontrolės
skyrius
1.

2.

3.

Lošimo
įrenginių
tipų
tvirtinimo
ir registro
skyrius
1.

rankiniu būdu, dėl ko itin
sudėtinga nustatyti, kurią
dieną galiojo konkretus
dokumentas.

 supaprastinti dokumentų valdymą,
 pereiti nuo dokumentų valdymo prie įrašų
valdymo.

Nepakankamai tobula
sistema loterijų apskaitos
priežiūrai ir kontrolei.

Sprendimo būdas: loterijų organizatoriai
pasitvirtina loterijos taisykles ir pagal loterijų
pavadinimą pildo formą (deklaraciją), įrašo
nustatytą loterijos fondą procentais, kiek per
mėnesį parduota bilietų po kiek (nes kartais skiriasi
kaina), kiek išmokėta laimėjimų. Loterijų
organizatoriui užpildžius, galima būtų sisteminti:
kiek ir koks loterijų organizatorius pardavė loterijos
bilietų bei už kokią kainą, kiek išmokėjo laimėjimų,
ir t.t. Tokia programa ypač palengvintų apskaitą, kai
būtų loterijos pabaiga, būtų galima paskaičiuoti
koks yra faktinis loterijos fondas, kiek nesutampa
su nustatytų taisyklėse ir kiek turėtų pervesti
paramai.

Nepakankamai tobula
sistema azartinių lošimų
apskaitos kontrolei.
Neaiški nuotolinių lošimų
apskaitos programa/
unifikuota bendrovių
informacija.

Svarstytinas LAKIS plėtinys arba analoginė
programa, kurioje bendrovės teiktų deklaracijas,
kurios vėliau būtų apdorojamos automatiniu būdu.
Apskaitos programos sertifikavimas. Vienodai
operatyviai prieinama informacija apie nuotolinius
lošimus: nuotolinio lošimo sutartis, informacija
apie sąskaitų papildymus, išmokėjimus, asmens
dokumento kopija, statymų istorija ir kt.

Reikalavimas ženklinti
lošimoįrenginius, sujungus
visus automatus į automatų
kontrolės sistemą, sukelia
nepagrįstą administracinę
naštą (lošimo įrenginių
ženklų gamyba ir jų
perdavimas lošimų

Siūlyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
parengti ALĮ pakeitimą, atsisakant reikalavimo
ženklinti lošimo įrenginius.
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2.

3.

organizatoriui reikalauja
Priežiūros tarnybos
finansinių ir žmogiškųjų
išteklių).
Nenumatyta nuotolinio
lošimo įrenginio
atnaujinimo procedūra. ALĮ
numato leidimo organizuoti
nuotolinius lošimus
papildymo nauju nuotolinio
lošimo įrenginiu procedūrą,
tačiau nereglamentuoja
proceso, kai
eksploatuojamas nuotolinio
lošimo įrenginys
atnaujinimas (įrenginys
papildomas naujais
žaidimais, atnaujinama
įrenginio programinė
įranga).
Nėra galimybės nustatyti, ar
bendrovių eksploatuojamų
nuotolinio lošimo įrenginių
kritinių bylų kontrolinės
sumos visada įkeltos į
nuotolinio lošimo įrenginį.

Siūlyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
parengti ALĮ pakeitimą, reglamentuojant nuotolinio
lošimo įrenginio atnaujinimo procedūrą.

Nustatyti reikalavimą, kad nuotolinio lošimo
įrenginys saugotų informaciją apie kritinių bylų
kontrolinių sumų buvimo faktą nuotolinio lošimo
įrenginyje.

Įsigaliojus ALĮ reklamos draudimo pasikeitimams, lošimų organizatoriai susiduria su
sunkumais ir klausimais, adaptuojant savo vykdomas marketingo kampanijas ar organizuojant
deramą azartinių lošimų reklamos skelbimą. Atsižvelgdama į tai, Priežiūros tarnyba ypatingą
dėmesį skyrė šio pobūdžio konsultacijoms ir metodinės pagalbos teikimui.
Išlieka sunkumai, nustatant interneto svetainių tikruosius valdytojus, administratorius ir
draudžiamos azartinių lošimų reklamos skelbėjus, socialinių tinklų paskyrų savininkus ir reklamos
jose skleidėjus. Kuriamos lietuviškos svetainės, registruotos užsienyje veikiančių fizinių ar
juridinių asmenų vardu, dėl ko sudėtinga pasiekti galimai draudžiamos reklamos skleidėjus ir
taikyti jiems poveikio priemones.

V SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PRIEŽIŪROS TARNYBOS PERSONALO VALDYMĄ
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5.1. Informacija apie darbuotojus
Priežiūros tarnybos žmogiškieji ištekliai atskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje:
Etatai

2021-12-31

Iš viso

29 *

Užimti

27

Valstybės tarnautojai (dirbantys)

21

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (dirbantys)

6

*Neužimti 2 etatai
5.2. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas
2021 m. septyni Priežiūros tarybos darbuotojai 14 kartų kėlė kvalifikaciją mokymo
įstaigose, taip pat organizuoti vidiniai mokymai. Darbuotojai nuotoliniu būdu kvalifikaciją kėlė
įvairių Lietuvoje bei užsienyje vykusių seminarų, renginių, konferencijų metu verslo priežiūros,
pinigų plovimo prevencijos, manipuliacijų sporte prevencijos, korupcijos prevencijos, ir pan.
srityse. Vyko ir Europos lošimus prižiūrinčių institucijų forumo GREF (Gaming Regulators
European forum“( darbo grupių informacinio pobūdžio renginiai (verslo priežiūros, probleminių
lošimų tema), ir užsienio organizacijų webinarai (priežiūros institucijoms ir verslui), dalyvauta
partnerių renginiuose, kur dalintasi patirtimi su kitų valstybių prižiūrimos srities kolegomis ir
specialistais.
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VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PRIEŽIŪROS TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMĄ
6.1. Priežiūros tarnybos organizacinė struktūra
2021

m.

Priežiūros

tarnybos

organizacinė

struktūra

nesikeitė.

6.2. Pagrindinės Priežiūros tarnybos struktūrinių padalinių funkcijos
6.2.1 Patarėjas
1. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei
užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, koordinuoja veiklą
bendradarbiavimo srityje.
2. Analizuoja azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių veiklą, vertina jos atitikimą
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių azartinių lošimų ir loterijų
organizavimo tvarką bei sąlygas, reikalavimams.
3. Prižiūri ir aptarnauja Priežiūros tarnybos vidinę informacinę sistemą.
4. Ruošia Priežiūros tarnybos veiklos ataskaitas, teikia informaciją apie Priežiūros
tarnybos, azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių veiklą.
5. Pagal kompetenciją inicijuoja ir vykdo susitikimus, pasitarimus ar kitą veiklą, susijusią
su teisės aktų pokyčiais azartinių lošimų ir loterijų priežiūros srityje, teikia siūlymus, rengia
mokymus bei prezentacijas, susijusias su Priežiūros tarnybos veikla.
6. Analizuoja ir vertina kitų valstybių patirtį valstybės tarnautojui priskirtoje veiklos srityje,
teikia pasiūlymus dėl gerosios patirties panaudojimo Lietuvoje.
6.2.2. Licencijų ir leidimų skyrius
Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:
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1. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su licencijų ir leidimų organizuoti
azartinius lošimus ir loterijas išdavimu (pakeitimu, papildymu), atitiktų ALĮ ir LĮ bei kituose teisės
aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų ir loterijų organizavimą, nustatytus reikalavimus;
2. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, vykdant procedūras, susijusias su dokumentų,
reikalingų lošimų organizavimo reglamentams, jų pakeitimams ar papildymams tvirtinti, loterijų
taisyklėms, jų pakeitimams ar papildymams derinti, atitiktų ALĮ ir LĮ bei kituose teisės aktuose,
reglamentuojančiuose azartinių lošimų ir loterijų ir žaidimų žaidimo automatais organizavimą,
nustatytus reikalavimus.
6.2.3. Kontrolės skyrius
Svarbiausias skyriaus uždavinys – užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su
asmenų, vykdančių azartinių lošimų ir loterijų veiklą, kontrole ir pagal kompetenciją rengiamų
teisės aktų bei kitų dokumentų projektai, susiję su minėtų asmenų kontrole, neprieštarautų ALĮ ir
LĮ bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų
organizavimą, nustatytiems reikalavimams.
6.2.4. Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
1. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla ir pagal jos kompetenciją rengiamų teisės aktų
ir kitų dokumentų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir
kitiems teisės aktams, atitiktų Europos Sąjungos teisės reikalavimus; užtikrinti korupcijos
prevenciją Priežiūros tarnyboje;
2. atstovauti Priežiūros tarnybai ir ginti Priežiūros tarnybos interesus visose išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir vesti bylas visose teismų instancijose;
3. priimti asmenų prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose bei
įregistruoti juos į Registrą, konsultuoti asmenis, turinčius problemų dėl azartinių lošimų,
organizuoti ir vykdyti probleminių lošimų prevencijos priemones;
4. organizuoti visuomenės informavimą apie Priežiūros tarnybos veiklą bei Priežiūros
tarnybos bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis,
įstaigomis ir organizacijomis.
6.2.5. Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyrius
Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
1. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla ir jos rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų
ir kitų teisės aktų bei kitų rengiamų dokumentų projektai, susiję su lošimo įrenginių eksploatavimu,
jų priežiūra ir kontrole, neprieštarautų ALĮ bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose
azartinių lošimų organizavimą, nustatytiems reikalavimams;
2. užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su Lietuvos lošimo įrenginių registro,
Registro ir Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos tvarkymu, neprieštarautų ALĮ bei
kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų organizavimą, nustatytiems
reikalavimams.
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VII SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
Priežiūros tarnybos veikloje laikomasi viešų ir privačių interesų derinimo,
skaidrumo,atsakomybės, atvirumo, nešališkumo principų, įgyvendinamos korupcijos prevencijos
iniciatyvų, yra paskirtas už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas darbuotojas. Informacija
apie Priežiūros tarnybos veiklą korupcijos prevencijos srityje skelbiame interneto svetainės Mano
vyriausybė | Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (lrv.lt)
skyriuje „Korupcijos prevencija“.
Kvalifikacijos kėlimas korupcijos prevencijos srityje
Darbuotojai kėlė kvalifikaciją ir gilino žinias korupcijos prevencijos mokymuose
(Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos mokymai Priežiūros tarnybos darbuotojams viešųjų ir
privačių interesų derinimo tema).
Stebėta Vyriausybės komisijos kovai su korupcija koordinuoti posėdžio transliacija, kurio
metu pristatyta Specialiųjų tyrimų tarnybos tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2020“
rezultatai bei antikorupcinės būklės tendencijos, vyko apskritojo stalo diskusija tema „Lietuvos
antikorupcinė aplinka: būklė, tendencijos, iššūkiai“.
Dalyvauta Ekonomikos mokymo centro mokymuose „Vidaus kontrolės politika viešajame
sektoriuje: praktinis diegimas ir taikymas”.
1. 2021 m. balandžio 14 d. Priežiūros tarnybos darbuotojai nuotoliniu būdu dalyvavo
antikorupcinėje paskaitoje tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės
aplinkos kūrimas“, kurią vedė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT)
Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. Mokymuose dalyvavo 24 Priežiūros
tarnybos darbuotojai.
2. 2021 m. birželio 3 d. Priežiūros tarnybos atstovas nuotoliniu būdu STT organizuotame
renginyje „Korupcijos rizikų valdymas vykdant ūkio subjekto priežiūrą“. Tai iniciatyvos
„Skaidrumo akademija“, kurios tikslas yra dalintis gerąja praktika, patirtimi ir patarimais
antikorupcijos srityje bei kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką, renginys.
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas
Siekiant teisinio reguliavimo, teikiamų administracinių paslaugų bei kitų procedūrų
skaidrumo, Priežiūros tarnyboje antikorupciniu požiūriu vertinti lošimų, loterijų ir žaidimų
organizavimą bei priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektai:
1. 2021 m. balandžio 16 d. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl ūkio subjektų,
organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais
patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma.
2. 2021 m. gegužės 12 d. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
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ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl ūkio subjektų,
organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais
patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma.
3. 2021 m. spalio 4 d. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl 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 patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma.
4. 2021 m. spalio 29 d. Atrankos į laisvas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį,
pareigas lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo
projekto antikorupcinio vertinimo pažyma.
Veiklos sričių antikorupcinė analizė ir vertinimas
Vadovaujantis Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui
pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje“,
13.2.3 papunkčiu ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 8 d.
įsakymo Nr. 1K-211 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo
sritims priskirtųįstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose 2021 metais reikia atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybės analizę, nustatymo“ 8 punktą, atliktas ir pateiktas Finansų ministerijai
veiklos srities - priemonių prieš nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojus taikymas vertinimas. (
2021 m. vasario 25 d. priimtas įsakymas Nr. V-2 „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainės tvarkymo ir informacijos skelbimo
internete pakeitimo“, kuriuo pakeistas Lobistinės veiklos priežiūros Lošimų priežiūros tarnyboje
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašas.
Parengtas 2021 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. P-10 „Dėl vidaus kontrolės dalyvių Lošimų
priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos“, kuriuo paskirti vidaus
kontrolės dalyviai, nustatytos jų pareigos.
VIII SKYRIUS
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
2021 metais tęstas tarptautinis bendradarbiavimas pagal Priežiūros tarnybos pasirašytus
tarptautinius susitarimus dėl keitimosi informacija bei gerąja praktika užsienio lošimus
prižiūrinčiomis institucijomis (Latvijos loterijų ir lošimų inspekcija, Estijos mokesčių ir muitų
inspekcija).
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Aktyviai tęstas bendradarbiavimas ir keitimasis aktualia informacija bei užklausimais su
Tarptautine sporto lažybų monitoringo organizacija - Global Lottery Monitoring System (toliau
– GLMS).
Tęstas bendradarbiavimas Europos lošimus prižiūrinčių institucijų forume GREF (.
Teikta informacija, dalyvauta GREF, Europos Komisijos tyrimuose, nuotoliniuose
seminaruose darbo grupių posėdžiuose.
Dalintasi informacija GREF platformoje „Basecamp“. Šioje platformoje talpinami visi
paklausimai ir atsakymai į juos. Tokiu būdu užtikrinama, kad aktuali informacija būtų prieinama
visiems GREF nariams.
Tęstas tarptautinis bendradarbiavimas pagal Priežiūros tarnybos pasirašytus tarptautinius

susitarimus dėl keitimosi informacija bei gerąja praktika.
Dalyvauta GREF Atsakingo lošimo darbo grupės posėdyje.
Tęstas 2020 m. pradėtas bendradarbiavimas ir keitimasis informacija su socialinio tinklo
„Facebook“ valdytojais dėl draudžiamos lošimų reklamos „Facebook“ paskyrose. Tęstas š. m. II
ketvirtį pradėtas bendradarbiavimas su „YouTube“ dėl draudžiamos lošimų reklamos „YouTube“
kanale.
2021 m. kovo 9 d. nuotoliniu būdu vyko GREF paskaita, skirta įgūdžių, socialinių ir video
žaidimų temai „Regulating the game BEYOND chance: Addressing Skill, Social and Video
Games“. Paskaitą skaitė Dr. Simon Planzer, M.A.
2021 m. kovo 10 d. nuotoliniu būdu vyko IntegriSport Erasmus+ projekto konferencija,
skirta projekte dalyvavusių partnerių patirčių apie dalyvavimą projekte bei gerosios praktikos
pasidalinimui, projekto rezultatams aptarti.
2021 m. kovo 19 d. dalyvauta susitikime su „YouTube“ atstovais Kalifornijoje ir atstovu
Lietuvoje dėl bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti ALĮ reikalavimų dėl nelegalios lošimų
reklamos „YouTube“ kanale laikymosi.
Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo
ekspertų komitetui (MONEYVAL) teikti atsakymai dėl azartinių lošimų ir loterijų teisinio
reguliavimo.
2021 m. spalio 26 d. dalyvauta susitikime su Latvijos loterijų ir lošimų inspekcija.

IX SKYRIUS
VIEŠIEJI RYŠIAI
Priežiūros tarnyboje viešinimas vyko pagal Priežiūros tarnybos viešinimo ir įvaizdžio
gerinimo 2021 metų priemonių planą, kuriame numatyti tikslai ir priemonės jiems pasiekti:
2021 m., vykdant viešinimo plane numatytas ir nenumatytas priemones, atlikti tokie
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veiksmai:

Priemonės pavadinimas
Aktualios
teikimas
atstovams
tarnybos
klausimais.

informacijos
žiniasklaidos
Priežiūros
veiklos

Siekiamas rezultatas

Tikslinės grupės

Išsamiai ir kryptingai informuoti Visuomenės
tikslinę grupę apie Priežiūros informavimo
tarnybos
veiklos,
prižiūrimų priemonių
veiklos sričių aspektus.
atstovai.

Priemonės
vykdymo rodiklis

Įvykdymas

Suteiktos
Suteiktos
informacijos
informacijos skaičius skaičius pagal užklausimus –
pagal užklausimus 18 vnt.
(vnt.).

Kurti grįžtamąjį ryšį tarp Priežiūros
tarnybos ir tikslinės grupės.
Skleisti ekspertinę informaciją
įvairiose visuomenės grupėse.

Nuolatinė
informacijos
sklaida visais su Priežiūros
tarnybos veikla susijusiais
klausimais.

Rengti ir skleisti informaciją
(tekstinę, vaizdinę) apie Priežiūros
tarnybos veiklą ir jos prižiūrimų
veiklos
sričių
svarbiausias
naujienas aktualiose informacijos
priemonėse: interneto svetainėse,
socialiniuose
tinkluose,
leidiniuose,
pristatomojoje
medžiagoje.

Visuomenės
informavimo
priemonės,
visuomenė.

Išplatintos
informacijos
Išplatintos,
paskelbtos
skaičius (vnt.) – 4 vnt.
informacijos skaičius (pranešimai
Lietuvos
ir
(vnt.).
užsienio spaudai).
Facebook paskyroje
paskelbtų įrašų skaičius (vnt.)
- 193 vnt.

Pagal sutartį kartu su „Delfi“
2021 m. II ketvirtį parengtas ir
publikuotas straipsnis apie
Priežiūros tarnybos funkcijas
ir veiklą:
2021 m. kovo 31
publikuotas straipsnis:

d.

„Lošimų priežiūra Lietuvoje:
kiek esame panašūs į kitas ES
šalis?“:
Lošimų priežiūra Lietuvoje:
kiek esame panašūs į kitas ES
šalis? - DELFI
Pagal sutartį kartu su „Delfi“
2021 m. I – II ketvirtį parengti
ir publikuoti straipsniai apie
Priežiūros tarnybos funkcijas
ir veiklą:

1) 2021 m. sausio 16 d.
publikuotas straipsnis:
„Lošimo
nelegalai
nesnaudžia:
štai
kokių
priemonių kasdien Lietuvoje
tenka imtis“:
Lošimo nelegalai nesnaudžia:
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štai kokių priemonių kasdien
Lietuvoje tenka imtis - DELFI

2) 2021 m. vasario 18 d.
publikuotas straipsnis:
„Šią priklausomybę atpažinti
gerokai sunkiau nei manėte:
ženklai, kurie viską išduoda“:
Šią priklausomybę atpažinti
gerokai sunkiau nei manėte:
ženklai, kurie viską išduoda DELFI

3) 2021 m. kovo 15 d.
publikuotas straipsnis:
„Nėra taip paprasta kaip gali
pasirodyti: kaip atskirti
žaidimus, lošimus ir
loterijas“:
Nėra taip paprasta kaip gali
pasirodyti: kaip atskirti
žaidimus, lošimus ir loterijas
- DELFI
4) 2021 m. kovo 31 d.
publikuotas straipsnis:
„Lošimų priežiūra Lietuvoje:
kiek esame panašūs į kitas ES
šalis?“:
Lošimų priežiūra Lietuvoje:
kiek esame panašūs į kitas ES
šalis? - DELFI

Informacijos atnaujinimas
Priežiūros
tarnybos
interneto svetainės skiltyje
„Naujienos“.

Informacijos
skelbimas
apie
Priežiūros tarnybos ar prižiūrimos
veiklos srities aktualijas, apie
įvykusius susitikimus, renginius,
bendradarbiavimo
susitarimus,
tarptautinių ir Europos lošimų
priežiūros institucijas vienijančių
organizacijų svarbius pranešimus
šios srities klausimais, pateikiant
informaciją
koncentruotai
ir
suprantamai.

Visuomenės
informavimo
priemonių
atstovai,
valstybinės
institucijos
ir
nevyriausybinės
organizacijos,
prižiūrimi ūkio
subjektai, lošėjai,
žaidėjai,
visuomenė.

Atnaujinta
informacija
Priežiūros tarnybos
interneto svetainės
skiltyje „Naujienos“.
Informacinių
pranešimų skaičius
(vnt.) – ne mažiau 60
vnt. (vidutiniškai po 5
vnt. per mėnesį).

Atnaujinta
informacija
Priežiūros tarnybos interneto
svetainės
skiltyje
„Naujienos“.
Informacinių
pranešimų skaičius (vnt.) – 66
vnt.

Informacijos atnaujinimas
Priežiūros
tarnybos
interneto svetainės skiltyje
„Savaitės įvykiai“.

Informacijos
atnaujinimas,
skelbiant apie Priežiūros tarnybos
planuojamus darbus, susitikimus
bei prioritetinius planus artimiausią
savaitę užtikrins informacijos apie

Visuomenės
informavimo
priemonių
atstovai,
valstybinės

Atnaujinta
informacija
Priežiūros tarnybos
interneto svetainės
skiltyje
„Savaitės

Atnaujinta
informacija
Priežiūros tarnybos nterneto
svetainės skiltyje „Savaitės
įvykiai“. Pranešimų skaičius –
52 vnt.
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Informacijos atnaujinimas
Priežiūros
tarnybos
interneto svetainės skiltyje
„Korupcijos prevencija“.

artimiausius Priežiūros tarnybos
darbus sklaidą ir prisidės prie
įstaigos
veiklos
skaidrumo
užtikrinimo.

institucijos
ir įvykiai“. Pranešimų
nevyriausybinės skaičius (vnt.) – ne
organizacijos,
mažiau 52 vnt.
prižiūrimi ūkio
subjektai, lošėjai,
žaidėjai,
visuomenė.

Informacijos atnaujinimas, esant
poreikiui skelbiant informaciją apie
Priežiūros tarnybos vykdomas
korupcijos prevencijos priemones
užtikrins
informacijos
apie
Priežiūros tarnybos veiksmus,
siekiant užkirsti kelią korupcijos
apraiškoms įstaigoje ir prisidės prie
įstaigos
veiklos
skaidrumo
užtikrinimo.

Visuomenės
informavimo
priemonių
atstovai,
valstybinės
institucijos
ir
nevyriausybinės
organizacijos,
prižiūrimi ūkio
subjektai, lošėjai,
žaidėjai,
visuomenė.

Vaizdo klipų viešinimas Vaizdo klipų, skirtų informuoti Lošėjai,
televizijoje.
visuomenę apie azartinius lošimus, visuomenė.
jų keliamą pavojų bei apie prašymų
neleisti lošti pateikimo tvarką, taip
pat
atkreipti dėmesį į lošimų
priklausomybės
problemą,
viešinimas prisidės prie tikslinės
grupės švietimo priklausomybės
nuo azartinių lošimų ir atsakingo
požiūrio į azartinius lošimus
ugdymo srityje.

Garso klipų
radijo stotyse.

viešinimas Garso klipų, skirtų informuoti Lošėjai,
visuomenę apie azartinius lošimus, visuomenė.
jų keliamą pavojų bei apie prašymų
neleisti lošti pateikimo tvarką, taip
pat
atkreipti dėmesį į lošimų
priklausomybės
problemą,
viešinimas prisidės prie tikslinės
grupės švietimo priklausomybės
nuo azartinių lošimų ir atsakingo
požiūrio į azartinius lošimus
ugdymo srityje.

Atnaujinta
informacija
Priežiūros tarnybos
interneto svetainės
skiltyje „Korupcijos
prevencija“.
Skelbiama
aktuali
informacija.

Atnaujinta
informacija
Priežiūros tarnybos interneto
svetainės skiltyje „Korupcijos
prevencija“.
Skelbiama
aktuali informacija.

Vaizdo
klipų
transliavimas
televizijoje.
Transliacijų skaičius
televizijoje (vnt.) – ne
mažiau 400 kartų.
Transliacijų skaičius
televizijoje (vnt.) –
ne mažiau 300 kartų,
kaip nustatyta
Priežiūros tarnybos
2021 m. vykdomų
priemonių plane
https://lpt.lrv.lt/uploa
ds/lpt/documents/file
s/LPT%2B2021%20
priemones.pdf

Reklama televizijoje:

Garso
klipų
transliavimas radijo
stotyse.
Transliacijų skaičius
radijuje (vnt.) – ne
mažiau 600 kartų.

Žinių radijas – 210 kartų.

TV3 kanale –200 kartų,
TV6 – 160 kartų.
Iš viso: 360 kartų.

Socialinės
reklamos
kampanijų LRT televizijoje,
kaip ankstesniais metais,
nebuvo.
LRT priėmus sprendimą
sumažinti socialinės reklamos
apimtis, socialinės reklamos
transliavimo
problematika
pristatyta ir 2021 m. vasario
17
d.
Priklausomybių
prevencijos
komisijos
posėdyje Seime.

Radijo stočių asociacijai
priklausančiose radijo stotyse
-5004 kartai.
EHR media – 492 kartai.
Iš viso: 5706 kartai.
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Socialinė
reklama Socialinės reklamos, skirtos
Lošėjai,
viešosiose erdvėse.
visuomenė.
atkreipti visuomenės dėmesį į
lošimų priklausomybės problemą,
informuoti apie neigiamus lošimų
padarinius,
susimąstyti
apie
galimas pasekmes, kontroliuoti
savo pomėgius.

Socialinė
reklama
viešosiose erdvėse
(viešoji
transporto
stotelėse, stenduose)
(trukmė)
–
ne
trumpiau kaip 1
mėnesį.

IV ketvirtis

Informacijos
viešinimas Informacijos viešinimas prisidės Lošėjai,
interneto
svetainėje prie
visuomenės švietimo, visuomenė.
„Nebenoriu lošti“.
atsakingo požiūrio į azartinius
lošimus ugdymo, kartu siekiant
suteikti visuomenei
reikiamą
informaciją apie prašymų neleisti
lošti pateikimo tvarką, pagalbos
būdus
asmenims,
turintiems
problemų dėl azartinių lošimų, ar
tokių asmenų artimiesiems, įstaigų
ar specialistų kontaktus, kuriais
galima kreiptis dėl pagalbos.

Informacijos
paskelbimas
interneto svetainėje
„Nebenoriu
lošti“
(pranešimų skaičius,
(vnt.) – ne mažiau 10
pranešimų.

Informacijos
paskelbimas
interneto
svetainėje
„Nebenoriu lošti“ (pranešimų
skaičius,
(vnt.)
–
14
pranešimų.

Lankstinukų,
probleminių
prevencijai,
organizavimas.

Išplatinti popieriniai Išplatinti
popieriniai
lankstinukai (kiekis, lankstinukai (kiekis, vnt.) – ne
vnt.) – ne mažiau 200 mažiau 250 vnt.
vnt.

skirtų Lankstinukų, skirtų probleminių
lošimų lošimų prevencijai, platinimo
platinimo organizavimas, siekiant užtikrinti
visuomenės
švietimą
apie
probleminius lošimus, kuriuos
sukelia
piktnaudžiavimas
azartiniais lošimais. Informacinių
leidinių platinimas prisidės prie
tikslinės grupės švietimo ir
atsakingo požiūrio į azartinius
lošimus ugdymo.

Lošėjai, įvairių
sričių, susijusių
su
lošimų
priklausomybės
prevencija,
specialistai,
visuomenė.

Spalio-lapkričio mėnesiais
organizuota
socialinė
kampanija
socialinė
reklama „Jūsų žaidimai –
Jūsų vaikų košmarai“lauko
reklamos
vitrinose
ir
stotelėse Vilniuje, Kaune ir
Klaipėdoje (plakatai skelbti
150 miesto stotelių/vitrinų).

Lošėjų artimųjų paramos Ši priemonė prisidės prie tikslinės
grupės
susitikimų grupės švietimo ir
atsakingo
organizavimas.
požiūrio į azartinius lošimus
ugdymo, taip pat prie asmenų,
kurių artimieji turi problemų dėl
azartinių lošimų, švietimo lošimų
priklausomybės klausimais, apie
pagalbos būdus šiems asmenims ir
jų aplinkoje esantiems lošėjams.
Taip pat tokiu būdu bus šviečiama
visuomenė apie neigiamus lošimų
padarinius ir pagalbos būdus
asmenims,
susidūrusiems
su
neigiamais padariniais, sukeltais
azartinių lošimų.

Problemų
dėl Suorganizuoti
Suorganizuoti susitikimai – 24
azartinių lošimų susitikimai (vnt.) – ne vnt.
turinčių asmenų mažiau 10 vnt.
artimieji.

Pranešimų apie azartinius
lošimus ir jų keliamus
pavojus skaitymas švietimo
įstaigose,
kitų sričių

Bendrojo
Skaityta pranešimų Skaityta pranešimų – 11 vnt.
ugdymo mokyklų (vnt.) – ne mažiau 5
moksleiviai,
vnt.
pedagogai, tėvai,
studentai,

Šios priemonės įgyvendinimas
prisidės prie mokyklinio amžiaus
asmenų, studentų švietimo apie
azartinius lošimus, ir jų keliamas
grėsmes. Taip pat prisidės prie
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specialistams, visuomenei.

asmenų, dirbančių su jaunimu,
pažeidžiamais asmenimis bei prie
įvairių sričių specialistų švietimo,
kvalifikacijos
tobulinimo
priklausomybių
formavimosi,
prevencijos
ir
darbo
su
priklausomybėmis srityse, tokiu
būdu plečiant specialistų, turinčių
žinių apie lošimų priklausomybę,
ratą ir prisidedant prie visuomenės
švietimo bei atsakingo požiūrio į
azartinius lošimus formavimo.

švietimo,
psichinės
sveikatos,
kitų
sričių
specialistai.

Visuomenės
nuomonių
apklausa apie pasitikėjimą
Priežiūros tarnyba, jos
žinomumą ir apie azartinius
lošimus ir loterijas.

Visuomenės nuomonių apklausa Lošėjai,
apie Priežiūros tarnybos žinomumą visuomenė.
ir apie azartinius lošimus ir loterijas
padės išsiaiškinti, kaip ir ar keičiasi
Priežiūros
tarnybos
įvaizdis,
žinomumas,
pasitikėjimas
ja
atsižvelgiant į žinomumui didinti
numatytas
ir
įgyvendinamas
priemones.

Visuomenės
nuomonių apklausa
(vnt.) – 1 vnt.
Apklausos rezultatas
– palyginimas su
2020 m. vykdytos
apklausos rezultatais.

Lapkričio 15–27 d. Priežiūros
tarnybos užsakymu
visuomenės nuomonės ir
rinkos tyrimų bendrovė
„Vilmorus“ atliko apklausą
apie tai, kaip per antruosius
koronaviruso pandemijos
metus keitėsi Lietuvos
gyventojų požiūris į lošimus
ir loterijas.
Plačiau apie atliktą apklausą:
2022-01-12 iq.lt, Rokas
Markauskas
„Lošimai ir loterijos. Azartas
ir karantinas“
Visuomenės
nuomonės
tyrimas
atskleidė,
kad
didžiausią pagreitį įgauna
lošimai internete. 2021-aisiais
azartinius lošimus žaidė kas
dešimtas Lietuvos gyventojas
– 2 proc. mažiau nei prieš
metus, kaip rodo Lietuvos
lošimų priežiūros tarnybos
užsakymu
visuomenės
nuomonės ir rinkos tyrimų
bendrovės „Vilmorus“ atlikta
apklausa. Lapkričio 15–27 d.
atliktas tyrimas atskleidžia, ar
per antruosius koronaviruso
pandemijos metus keitėsi
Lietuvos gyventojų požiūris į
lošimus
ir
loterijas.
Azartas ir karantinas (iq.lt)

Ūkio subjektų apklausa Ūkio subjektų apklausa apie Prižiūrimi
apie Priežiūros tarnybos Priežiūros tarnybos veiklą prisidės subjektai.
veiklą.
prie įstaigos veiklos tobulinimo,
atsižvelgiant į apklausos rezultatus
ir išsakytas nuomones.

ūkio Ūkio
subjektų
apklausa
apie
Priežiūros tarnybos
veiklą (vnt.) – 2 vnt.

Vadovaujantis
direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 26 d.
įsakymu „Dėl ūkio subjektų
apklausos anketos formos
patvirtinimo”,
organizuota
2021 m. II pusmečio ūkio
subjektų apklausos rezultatų
apklausa (2021 m. gruodžio
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22 d. raštas Nr. 2E-1630).
Apklausos apibendrinimas
bus
parengtas
gavus
užpildytas apklausos anketas.

III Ketvirtis:
Vadovaujantis
direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 26 d.
įsakymu „Dėl ūkio subjektų
apklausos anketos formos
patvirtinimo”, atliktas 2021
m. I pusmečio ūkio subjektų
apklausos
rezultatų
apibendrinimas.
Apklausa organizuota 2021 m.
birželio 22 d. raštu Nr. 2E775.
Apklausos apibendrinimas
skelbiamas
Priežiūros
tarnybos svetainėje (2021 m.
rugpjūčio 12 d. Nr. IVL1086).
Atliekami kiti iš anksto Atliekami iš anksto nenumatyti
nenumatyti
visuomenės informacijos rengimo ir teikimo
informavimo veiksmai.
žiniasklaidai, renginių (seminarų,
mokymų)
organizavimo,
informacinių leidinių kūrimo,
platinimo veiksmai, kurie gali būti
reikalingi, pasikeitus situacijai,
atsiradus būtinybei, siekiant kuo
plačiau informuoti visuomenę
aktualiausiais Priežiūros tarnybos
ar jos prižiūrimų verslo sričių
klausimais.

Visuomenės
Organizuojami pagal Reklama internete:
informavimo
poreikį (vnt.).
Delfi.lt portale – 1 800 000
priemonių
kartų;
atstovai,
valstybinės
Alfa.lt portale - paskelbti 3
institucijos
ir
straipsniai ir 2 vaizdo
nevyriausybinės
pasakojimai
apie
organizacijos,
priklausomybę nuo lošimų.
lošėjai,
visuomenė.

X SKYRIUS
KONSULTAVIMAS, VYKDYTI PATIKRINIMAI, DAŽNIAUSI PAŽEIDIMAI
10.1. Konsultavimo veikla, išskiriant ataskaitinio laikotarpio aktualiausius ūkio
subjektams klausimus, daugiausia aiškinimo reikalingas teisės aktų nuostatas
Priežiūros tarnybos iniciatyva, 2021 m. teiktos konsultacijos ir metodinė pagalba pagal
2020 m. birželio 1 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymą „Dėl Konsultavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
Apibendrinant statistinius duomenis, iš viso:
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2021

Iš viso

Ūkio subjektams

Fiziniams asmenims

I ketv.
II ketv.
III ketv.
IV ketv.
Iš viso per metus:

219
248
196
168
831

90
73
67
72
302

129
175
129
96
529

Konsultacijos teiktos:
1. dėl asmenų patikros Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre;
2. dėl asmenų, parašiusių prašymus neleisti lošti, įleidimo į lošimo organizavimo
vietas;
3. dėl nuotolinių lošimų organizavimo;
4. dėl lošimų organizavimo tvarkos lošimų organizavimo vietose užtikrinimo;
5. dėl licencijos organizuoti azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas išdavimo;
6. loterijų organizavimo ir ar ketinamas organizuoti žaidimas yra loterija;
7. dėl azartinių lošimų reklamos;
8. dėl nelegalios lošimų veiklos;
9. dėl nuotolinio lošimo įrenginių, jų sertifikavimo;
10. dėl lošimo įrenginių eksploatavimo;
11. dėl informacijos apie užsienio akredituotą įstaigą (laboratoriją) pateikimo;
12. dėl gaminamo galimai žaidimo automato.
Kitos konsultacijos suteiktos dėl lošimo įrenginių tipo atitikimo teisės aktų nustatytiems
reikalavimams, tipų tvirtinimo, Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymo, dėl Apribojusių savo
galimybę lošti asmenų registro veiklos, dėl lošimo įrenginių ženklinimo ir apskaitos žurnalų
pildymo, dėl atstumo nuo lošimo organizavimo vietos iki mokymo įstaigų, leidimų išdavimo,
reikalavimų lošimų organizavimo vietų patalpoms, dėl skundų pateikimo tvarkos, laimėjimo
neišmokėjimo, dėl interneto svetainių blokavimo, dėl skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos ir
vaizdo įrašų saugojimo automatų salone ir kt.
2021 m. prižiūrimiems ūkio subjektams, fiziniams asmenims ir kitiems subjektams
(advokatai, žiniasklaidos atstovai, kitos bendrovės, užsienio valstybių lošimų priežiūros institucijų
ar organizacijų atstovai, kiti neprisistatę asmenys) iš viso suteikta 831 konsultacija.
Mažiausiai 408 konsultacijos iš jų buvo teiktos dėl lošimų reklamos ir skatinimo lošti. Tai
sudaro 49 proc. visų teiktų konsultacijų.
Atliekant Žiniasklaidos stebėseną, taip pat sulaukiant elektroninių laiškų bei skambučių iš
fizinių bei juridinių asmenų apie galimus reklamos/skatinimo lošti reikalavimų pažeidimus,
vadovaujantis Konsultavimo taisyklėmis ir jose nustatytu 5 darbo dienų terminu, Priežiūros
tarnyba dažnai siunčia įspėjamuosius raštus su raginimu pašalinti nurodomą reklamą/skatinimą
lošti įvairiuose informacijos sklaidos šaltiniuose. Įspėjamajame rašte nurodomas 5 darbo dienų
terminas, per kurį nepašalinus nurodytos draudžiamos skelbti informacijos, Priežiūros tarnyba
imasi griežtų veiksmų – inicijuojamas tyrimas arba patikrinimas. Tokie raštai dažnai siunčiami ne
tik lošimus orgnizuojančiai bendrovei, tačiau ir informaciją skleidžiančiam subjektui – naujienų
portalui, socialinio tinklo valdytojui, interneto svetainės administratoriams, reklamos agentūroms
ir kt.
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10.2. Patikrinimai ir tyrimai
10.2.1. Vykdytų patikrinimų ir tyrimų skaičius
Priežiūros tarnyba, vykdydama azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimo priežiūrą,
atlieka planinius ir neplaninius patikrinimus bei tyrimus.
Neplaniniai ir planiniai patikrinimai atliekami ūkio subjektų, organizuojančių azartinius
lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais (toliau – ūkio subjektai)
atžvilgiu, tyrimai – ūkio subjektų, neturinčių licencijos vykdyti azartinius lošimus ar didžiąsias
loterijas, atžvilgiu.
2021 m. pagal fizinių / juridinių asmenų gautus pranešimus ar Priežiūros tarnybos
iniciatyva atlikti (baigti) 23 neplaniniai patikrinimai, kurių metu buvo patikrinti ūkio subjektai dėl
galimų teisės aktų pažeidimų.
2020 m. buvo pakeista neplaninių patikrinimų inicijavimo praktika. Tai buvo įtvirtinta
pakeičiant patikrinimo taisykles ir įvedant gautų skundų vertinimo kriterijus. Nuo 2020 metų gavus
piliečių ir juridinių asmenų skundus, įvertinama, ar pažeidimas buvo ir tuomet, jeigu jis buvo,
iškart nėra inicijuojamas neplaninis patikrinimas. Pažeidimas yra vertinamas pagal tikrinimo
taisyklėse nurodytus kriterijus: esant galimam mažareikšmiškumui, mažam mastui, vienkartiniam
pažeidimui ir kt. (kuomet atitinkama žemiausius nustatytus kriterijus) yra siūloma neinicijuoti
neplaninio patikrinimo, neatsižvelgiant į tai, jog pažeidimas buvo padarytas. Dėl šių priežasčių,
skyriuje inicijuojama gerokai mažiau neplaninių patikrinimų.
Vidutiniškai vienas patikrinimas truko: 75 dienas.
Lyginant su 2020 metais, atliktų neplaninių patikrinimų 2021 metais skaičius beveik
nepakito – 2020 metais baigti 24, o 2021 metais 23 neplaniniai patikrinimai.
Lyginant su 2020 metais, vidutiniškai atliktų neplaninių patikrinimų trukmė 2021 metais
sumažėjo nuo 104 dienų iki 75 dienų.
Tam įtakos galėjo turėti trumpesni 2021 metais atliktų kontrolinių neplaninių patikrinimų
terminai.
2021 metais baigtas 41 vertinimas pagal fizinių asmenų, juridinių asmenų gautus
pranešimus ar Priežiūros tarnybos užfiksuotą informaciją, susijusią su galimu teisės aktų ALĮ, LĮ,
PPTFPĮ reikalavimų pažeidimu. Po minėtų vertinimų:
1) 15 atvejų, nenustačius ūkio subjektų veiksmus, kuriais galėjo būti pažeistos minėtų
teisės aktų nuostatos, buvo atsisakyta pradėti neplaninį specialųjį patikrinimą ir 1 atveju atsisakyta
pradėti tyrimą.
2) 2 atvejais, įvertinus informaciją nebuvo galima vienareikšmiškai konstatuoti pažeidimo
nepadarymo fakto, bet įvertinus surinktą informaciją pagal atrankos neplaniniam patikrinimui
kriterijus, buvo atsisakyta pradėti neplaninį specialųjį patikrinimą.
3) Pradėta 17 neplaninių specialiųjų patikrinimų ir 4 tyrimai.
4) 1 neplaninis specialusis patikrinimas pradėtas ir nutrauktas pareiškėjo prašymu.
5) Atsisakyta pradėti neplaninį specialųjį patikrinimą 1 atveju, nes pareiškėjas nepatikslino
pranešimo, 1 atveju – vertinimo medžiaga apjungta su kitu vertinimu.
2021 metais pradėtą vertinti informaciją pagal 3 fizinių asmenų gautus pranešimus dėl
galimo azartinių lošimų teisės aktų pažeidimų planuojama baigti 2022 metais.

„Lošimų
strateginė
grupė“
UAB
UAB „Top
Sport“
UAB
,,Unigames“
UAB
,,Olympic
Casino
Group
Baltija“
UAB
,,Baltic Bet“
UAB
,,Amber
Gaming”
UAB ,,Tetea-tete“
UAB „New
Miracle“

ALĮ
10
str.
1 d.

ALĮ
10
str.
9 d.

ALĮ
10
str.
91
d.

ALĮ
10
str.
92
d.

ALĮ
10
str.
19
d.

ALĮ
18
str.1
d.

1

3

1

1

1

3

ALĮ
12
str.
6 d.

PPTFPĮ
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ALĮ
1
str.

ALĮ
201
str.
1d.

ALĮ
202
str.
1 d.

ALĮ
202
str.
3 d.

ALĮ
205
str.
1 d.

ALĮ
205
str.
2 d.

ALĮ
205
str.
4 d.

1

5

1

1
4

1

1

4

2

1

Iš
viso:

1

1

2

5

1

1

2

1
1

1

1

1

2

1

1

1

7
2
1

1

Iš viso:

2021 m. inicijuoti 5 planiniai patikrinimai. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. lapkričio 7
d. iki 2021 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo paskelbtas karantinas, buvo
uždrausta azartinių lošimų veikla fizinėse lošimų organizavimo vietose. Švelnėjant karantino
sąlygoms, nors ir privalėjo laikytis Vyriausybės nurodymų ir riboti savo darbo laiką, lošimo
organizatoriai nuo 2021 m. gegužės 24 d. galėjo atverti lošimo vietas lošėjams, o nuo 2021 m.
birželio 17 d. – galima veikla be darbo laiko ribojimo. Todėl planiniai UAB „Nesė“ ir UAB
„Novogaming Vilnius“ lošimo organizavimo vietų patikrinimai pradėti 2021 m. birželio 1 d., o
UAB ,,Tete-a-tete“ kazino planiniai patikrinimai pradėti 2021 m. spalio 6 d.
2021 m. inicijuoti 6 tyrimai.
10.2.2. Ūkio subjektams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų
nesilaikymo ar netinkamo vykdymo mastas, priežastys, taikytos prevencinės ir poveikio
priemonės, dažniausiai pažeidžiamos teisės aktų nuostatos

1
23

38
Per 2021 m. I ketvirtį atsakingiems asmenims surašyti 3 administracinio nusižengimo
protokolai (toliau – AN protokolas), iš jų 2 – už loterijų organizavimo tvarkos pažeidimus, 1 – už
azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimus.
Pabaigus patikrinimus, surašyti AN protokolai:
1) UAB „New Miracle“ atsakingiems asmenims – asmeniui, ėjusiam bendrovės
direktoriaus pareigas iki 2020-08-03, už LĮ 28 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų pažeidimus,
einančiam bendrovės direktoriaus pareigas nuo 2020-08-04, už LĮ 28 straipsnio 1 dalies
reikalavimų pažeidimus.
2) UAB ,,All Media Digital“ direktoriui už ALĮ 10 straipsnio 9, 91 ir 92 dalių nuostatų
pažeidimus.
UAB „New Miracle“ planinio patikrinimo medžiaga dėl galimų PPTFPĮ pažeidimų 202101-21 įsakymu Nr. DIE-13 perduota PPTFPĮ pažeidimų nagrinėjimo komisijai.
UAB „Tete-a-tete“ kazino neplaninio specialiojo patikrinimo medžiaga dėl galimo ALĮ 18
straipsnio 1 dalies pažeidimo 2021-01-28 įsakymu Nr. DIE-24 buvo perduota Priežiūros tarnybos
Patariamajai komisijai sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti, sudarytai
2021 m. sausio 28 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. DIE-23 ,,Dėl patariamosios
komisijos sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti sudarymo“ sprendimui
dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.
Per 2021 m. II ketvirtį atsakingiems asmenims surašyti 2 administracinio nusižengimo
protokolai, iš jų 1 – už loterijų organizavimo tvarkos pažeidimus, 1 – už azartinių lošimų
organizavimo tvarkos pažeidimus.
Pabaigus patikrinimus / tyrimus surašyti AN protokolai:
1) Įmonės „Interservis“ OÜ valdybos nariui už ALĮ 10 straipsnio 9, 91 dalių nuostatų
pažeidimus.
2) UAB „Tango reklama“ programų direktoriui už LĮ 28 straipsnio 1 dalies pažeidimą.
Per 2021 m. III ketvirtį:
UAB „Unigames“ neplaninio patikrinimo pagal 2021 m. kovo 2 d. pavedimą patikrinti Nr.
PT-3-(7.3) medžiaga 2021-07-15 įsakymu Nr. DIE-435 dėl galimo PPTFPĮ 9 straipsnio 17 dalies
pažeidimo perduota PPTFPĮ nagrinėjimo komisijai, dėl galimo ALĮ 18 straipsnio 1 dalies
pažeidimo perduota Priežiūros tarnybos Patariamajai komisijai sprendimui dėl baudos skyrimo ir
jos dydžio nustatymo priimti.
UAB „Baltic Bet“ neplaninio patikrinimo pagal 2021 m. gegužės 10 d. pavedimą patikrinti
Nr. PT-8 medžiaga 2021-08-19 įsakymu Nr. DIE-534 dėl galimo ALĮ 18 straipsnio 1 dalies
pažeidimo perduota Priežiūros tarnybos Patariamajai komisijai sprendimui dėl baudos skyrimo ir
jos dydžio nustatymo priimti.
UAB „Baltic Bet“ neplaninio patikrinimo pagal 2021 m. gegužės 25 d. pavedimą patikrinti
Nr. PT-13 medžiaga 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. DIE-620 dėl galimo ALĮ 18 straipsnio 1
dalies ir 205 straipsnio 2 dalies pažeidimų perduota Priežiūros tarnybos Patariamajai komisijai
sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.
UAB „Baltic Bet“ neplaninio patikrinimo pagal 2021 m. gegužės 26 d. pavedimą patikrinti
Nr. PT-12 medžiaga 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. DIE-574 dėl galimo ALĮ 18 straipsnio 1
dalies ir 10 straipsnio 19 dalies 1 punkto pažeidimų perduota Priežiūros tarnybos Patariamajai
komisijai sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.
UAB „Baltic Bet“ neplaninio patikrinimo pagal 2021 m. birželio 22 d. pavedimą patikrinti
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Nr. PT-17 medžiaga 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. DIE-602 dėl galimo ALĮ 18 straipsnio 1
dalies pažeidimo perduota Priežiūros tarnybos Patariamajai komisijai sprendimui dėl baudos
skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.
Per 2021 m. IV ketvirtį surašytas administracinio nusižengimo protokolas UAB ,,Top
Invest“ direktoriui už ANK 134 straipsnio 4 dalies pažeidimą (Azartinių lošimų organizavimo
tvarkos pažeidimas arba lošimo reglamento pažeidimas (pažeidė ALĮ 10 straipsnio 19 dalį)).
UAB „Nesė“ planinio patikrinimo pagal 2021 m. gegužės 17 d. pavedimą patikrinti Nr. PT11-(7.1) medžiaga 2021 m. lapkričio 11 įsakymu Nr. DIE-754 dėl galimo PPTFPĮ 19 straipsnio 9
dalies pažeidimo perduota Priežiūros tarnybos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijai nagrinėti.
UAB „Olympic Casino Group Baltija“ neplaninio patikrinimo pagal 2021 m. birželio 22 d.
pavedimą patikrinti Nr. PT-18 medžiaga 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. DIE-720 dėl galimo
ALĮ 18 straipsnio 1 dalies pažeidimo perduota Priežiūros tarnybos Patariamajai komisijai
sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.
UAB „Amber Gaming“ neplaninio patikrinimo pagal 2021 m. liepos 16 d. pavedimą
patikrinti Nr. PT-21 medžiaga 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. DIE-772 dėl galimo ALĮ 1
straipsnio, 12 straipsnio 6 dalies, 10 straipsnio 9, 91, 92, 19 dalių pažeidimo perduota Priežiūros
tarnybos Patariamajai komisijai sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.
UAB „Baltic Bet“ neplaninio patikrinimo pagal 2021 m. rugsėjo 7 d. pavedimą patikrinti
Nr. PT-23 medžiaga 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. DIE-809 dėl galimo ALĮ 10 straipsnio 19
dalies pažeidimo perduota Priežiūros tarnybos Patariamajai komisijai sprendimui dėl baudos
skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.
2021 metais daugiausiai fiksuota ALĮ 18 straipsnio 1 dalies pažeidimų – lošimai
organizuoti ne pagal lošimų organizavimo reglamentą (dažniausiai – nepagrįstai ribojamos lošėjų
statomos sumos), dažni ir ALĮ 10 straipsnio 9 dalies pažeidimai. 2021 metais atlikti 44 gautų
skundų vertinimai, pagal kuriuos inicijuotas 21 tyrimas ar patikrinimas.
Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojus draudimui skatinti dalyvauti lošimuose – bet kuria
forma ir bet kokiomis priemonėmis skleisti informaciją ar atlikti įtikinėjimo veiksmus, įskaitant
paties
lošimo
organizatoriaus
organizuojamus
specialius
renginius, bandomuosius
lošimus, akcijas, nuolaidas, dovanas ir panašaus pobūdžio skatinamąsias priemones, skatinančius
dalyvauti lošimuose ar nuotoliniuose lošimuose – bendrovėms siųsti aiškinamieji ir įspėjamieji
raštai, o nesiliovus platinti skatinimų pradėti patikrinimai, kurie tęsiami 2022 metais.
2021 metų pabaigoje stebima nauja tendencija – bendrovės, pasitelkdamos nuomonės
formuotojus socialiniuose tinkluose ar specialiai tam sukurtose interneto svetainėse, siekia
populiarinti savo prekės ženklą, kuria svetaines, kurios turi tiesioginių sąsajų su lošimo
organizatorių prekės ženklais ir/ar pavadinimais.

Procesinių dokumentų rengimas, atstovavimas teismuose
I ketvirtis:
Parengtas 1 atsiliepimas Lietuvos administracinių ginčų komisijai ir 1 atsiliepimas
Vyriausiajam administraciniam teismui.
Priežiūros tarnyba teisme atstovauta 1 kartą.
II ketvirtis:
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Parengtas 1 atsiliepimas Vilniaus miesto apylinkės teismui ir 1 atsiliepimas Vilniaus
apygardos administraciniam teismui. Parengtas 1 prašymas Vilniaus miesto apylinkės teismui.
III ketvirtis:
Parengtas 1 atsiliepimas ir 1 išvada Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
Parengtas 1 atsiliepimas Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Į teismo posėdžius vykta nebuvo.
IV ketvirtis:
Parengti 4 atsiliepimai į skundus Vilniaus apygardos administraciniam teismui, 1
apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Priimtas vienas nutarimas administracinio nusižengimo byloje dėl Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekso 134 straipsnio 4 dalies pažeidimo.
Parengtas 1 prašymas Klaipėdos apylinkės teismui dėl bylos nagrinėjimo atstovui
nedalyvaujant.
Dalyvauta 2 teismo posėdžiuose atstovaujant Priežiūros tarnybai.
Priežiūros tarnyba teisme atstovauta 1 kartą.
10.3. Teisės aktų, teisės aktų projektų parengimas
Parengtas Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas
ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių, patvirtintų Priežiūros tarnybos direktoriaus
2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. DIE-803 ,,Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus,
didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių,
patvirtinimo“ pakeitimo projektas, reglamentuojant ūkio subjekto, platinančio loterijos bilietus
internetu, kontrolinių lošimų ir stebėsenos veiksmų atlikimą iš Priežiūros tarnybos vardu atidarytos
žaidėjo sąskaitos.
Apibendrinus ALĮ taikymo praktiką, atnaujinta Konsultacija dėl azartinių lošimų reklamos.
Siekiant gerinti prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodiką, nustatant
naujus rizikos vertinimo kriterijus, parengtas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo
metodikos, patvirtintos Priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-24,
pakeitimo projektas.
Siekiant supaprastinti bei pagreitinti pažeidimų nagrinėjimo procesą, parengtas 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 Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 9 d.
įsakymu Nr. V-2, pakeitimo projektas.
Parengti Vidaus kontrolės įgyvendinimo Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo, patvirtino Priežiūros tarnybos direktoriaus 2020
m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-27, pakeitimai, susiję su vidaus kontroles gerinimu.
Parengta konsultacija dėl veiklos priskyrimo azartiniams lošimams, loterijoms arba
žaidimams.
_______________________________________

41

