Ūkio subjektų, organizuojančių
azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias
loterijas ir žaidimus žaidimo automatais
patikrinimo taisyklių
4 priedas
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
LOŠIMO ĮRENGINIŲ KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
________________
(data, numeris)
________________
(miestas)
1. Bendrieji duomenys (pildo patikrinimą atliekantys asmenys):
1.1.Patikrinimo vieta:____________________________________________________
1.2.Patikrinimo data ir laikas:______________________________________________
1.3. Patikrinimą atliekantys asmenys:_______________________________________
1.4. Patikrinimo pagrindas: _______________________________________________
1.5. Ūkio subjekto pavadinimas, teisinė forma:________________________
1.6. Ūkio subjektą patikrinime atstovaujantys asmenys:___________________
1.7. Patalpose veikia (pažymimas vienas iš variantų):___________________________
Automatų salonas
Lošimo namai (kazino)
Bingo salonas
Lažybų punktas
Totalizatoriaus punktas
1.8. Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenimis patikrinimo vietoje įregistruotų
lošimo įrenginių ir lošimo stalų kiekiai (Nurodomas įregistruotų lošimo įrenginių ir lošimo stalų
kiekis. Jei lošimo įrenginiai ar lošimo stalai neįregistruoti, tai žymima „Neregistruota“):
1.8.1. A kategorijos lošimo automatai: __________________
□ Neregistruota
1.8.2. B kategorijos lošimo automatai: __________________
□ Neregistruota
1.8.3. Kauliukų stalai: _______________________________
□ Neregistruota
1.8.4. Kortų stalai: __________________________________
□ Neregistruota
1.8.5. Ruletės: _____________________________________
□ Neregistruota
1.8.6. Kiti lošimo įrenginiai: __________________________
□ Neregistruota
1.9. Lošimų organizavimo vietoje eksploatuojamų lošimo įrenginių ir lošimo stalų kiekiai
(Jei lošimų organizavimo vietoje neeksploatuojami lošimo įrenginiai ar lošimo stalai, tai žymima
„Neeksploatuojama“):
1.9.1. A kategorijos lošimo automatai: __________________
□ Neeksploatuojama
1.9.2. B kategorijos lošimo automatai: __________________
□ Neeksploatuojama
1.9.3. Kauliukų stalai: _______________________________
□ Neeksploatuojama
1.9.4. Kortų stalai: __________________________________
□ Neeksploatuojama
1.9.5. Ruletės: _____________________________________
□ Neeksploatuojama
1.9.6. Kiti lošimo įrenginiai: __________________________
□ Neeksploatuojama

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

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

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

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.4. Ar kiekvienas specialus tapatumo ženklas,
kuriuo yra paženklintas lošimo įrenginys, atitinka
Lošimo įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo
ženklu tvarkos apraše nustatytus reikalavimus?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.5. Ar kiekvienas nepaženklintas specialiu
tapatumo ženklu lošimo įrenginys ar lošimo įrenginys,
kurio specialus tapatumo ženklas neatitinka Lošimo
įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu
tvarkos
apraše
nustatytų
reikalavimų
yra
neeksploatuojamas?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.6. Ar kartu su lošimo įrenginiu yra saugomas
aktualus akredituotos įstaigos (laboratorijos) išduotas
lošimo įrenginio sertifikatas arba bendrovės antspaudu
patvirtinta jo kopija?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

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

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

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

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

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

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.2. Ar kiekvienas eksploatuojamas lošimo
įrenginys turi akredituotos įstaigos (laboratorijos)
išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad lošimo įrenginys
atitinka šio įstatymo ir Priežiūros tarnybos nustatytus
reikalavimus?

3. Lošimo įrenginių duomenų lentelė.

Eil. Nr.

Įrenginio serijos Nr.

Spec. tapatumo ženklas

Sertifikato Nr.

Sertifikavimo
data

Registro duomenų
atitikimas
Atitinka

Pastabos

Neatitinka

1.

4. Eksploatuojamų lošimo automatų elektroninių skaitiklių rodmenų fiksavimo
lentelė*

Eil.
Nr.

Lošimo
įrenginio
spec.
tapatumo
ženklo
serija ir
Nr.

Gaminio
serija ir
numeris

Už
dalyvavimą
lošime
įmokėti
kredito
vienetai

Laimėti
kredito
vienetai

Kasoje
apmokėti
kredito
vienetai

Loštų
lošimų
skaičius

Pastabos

1.
2.
*Pildomi lošimo automatų duomenys/
Pastabos (pildo patikrinimą atliekantys asmenys): _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Pastabos (pildo lošimų organizatorių atstovaujantis asmuo): _______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Patikrino:

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su klausimynu susipažinau:

(pareigos)

