PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-120
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas
04-00111-02-02

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

04-001 Viešųjų finansų valdymo programa
Atlikti lošimų 1. Išnagrinėti prašymus išduoti
Išnagrinėti prašymai išduoti lošimų ir Licencijų ir leidimų
ir loterijų
lošimų ir loterijų veiklos licencijas loterijų veiklos licencijas teisės aktų
skyrius
organizavimo (jas pakeisti ir papildyti) teisės
nustatytais terminais – 100 proc.
valstybinę
aktų, reglamentuojančių lošimų ir
priežiūrą
loterijų veiklą (toliau – teisės aktai),
nustatytais terminais
2. Išnagrinėti prašymus išduoti
Išnagrinėti prašymai išduoti leidimus Licencijų ir leidimų
leidimus (juos pakeisti ir papildyti) (juos pakeisti ir papildyti)
skyrius
organizuoti lošimus
organizuoti lošimus teisės aktų
nustatytais terminais – 100 proc.
3. Išnagrinėti prašymus patvirtinti
Išnagrinėti prašymai patvirtinti
Licencijų ir leidimų
lošimo reglamentus ir nuotolinio
lošimo reglamentus ir nuotolinio
skyrius
lošimo reglamentus (jų pakeitimus
lošimo reglamentus (jų pakeitimus ir
ir papildymus) ir suderinti loterijų
papildymus) ir suderintos loterijų
taisykles (jų pakeitimus ir
taisyklės (jų pakeitimai ir
papildymus)
papildymai) teisės aktų nustatytais
terminais – 100 proc.
4. Vykdyti lošimų ir loterijų
Atlikti licencijuojamos veiklos
Kontrolės skyrius,
organizatorių vykdomos veiklos
sąlygų laikymosi planiniai
Lošimo įrenginių
kontrolę (atlikti patikrinimus)
tikrinimai – 6 vnt.
tipų tvirtinimo ir
registro skyrius
5. Tvarkyti Lietuvos lošimo
Lietuvos lošimo įrenginių registre
Lošimo įrenginių
įrenginių registrą
sukauptų šio registro objektų
tipų tvirtinimo ir
duomenų procentas nuo gautų
registro skyrius
nustatytos formos prašymų –
100 proc.

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)
I–IV

I–IV

I–IV

I–IV

I–IV
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Lietuvos lošimo įrenginių registro
pasiekiamumas teisės aktų,
reglamentuojančių valstybės
informacinių sistemų veiklą,
nustatytais terminais –100 proc.
6. Tvarkyti Apribojusių savo
Apribojusių savo galimybę lošti
Teisėkūros,
galimybę lošti asmenų registrą
asmenų registre registruotų šio
personalo ir
registro objektų procentas nuo gautų
bendrųjų reikalų
nustatytos formos prašymų neleisti
skyrius
lošti – 100 proc.
Apribojusių savo galimybę lošti
Lošimo įrenginių
asmenų registro pasiekiamumas
tipų tvirtinimo ir
norminių dokumentų,
registro skyrius
reglamentuojančių valstybės
informacinių sistemų veiklą,
nustatytais terminais – 100 proc.
7. Tvarkyti Lošimo automatų
LAKIS pasiekiamumas norminių
Lošimo įrenginių
kontrolės informacinę sistemą
dokumentų, reglamentuojančių
tipų tvirtinimo ir
(toliau – LAKIS)
valstybės informacinių sistemų
registro skyrius
veiklą, nustatytais terminais –
100 proc.
8. Išnagrinėti prašymus patvirtinti
Išnagrinėti prašymai patvirtinti
Lošimo įrenginių
naujus lošimo įrenginių tipus
naujus lošimo įrenginių tipus teisės
tipų tvirtinimo ir
aktų nustatytais terminais – 100 proc.
registro skyrius
9. Išnagrinėti prašymus pripažinti
Išnagrinėti prašymai pripažinti ne
Lošimo įrenginių
ne valstybėje narėje akredituotas
valstybėje narėje akredituotas
tipų tvirtinimo ir
įstaigas (laboratorijas) ir jų
įstaigas (laboratorijas) ir jų
registro skyrius
išduodamus lošimo įrenginių
išduodamus lošimo įrenginių
sertifikatus
sertifikatus teisės aktų nustatytais
terminais – 100 proc.
10. Išnagrinėti prašymus išduoti
Išduoti žaidimo automatų pasai,
Licencijų ir leidimų
žaidimo automatų pasus, plombas ir plombos ir specialieji žaidimo
skyrius,
specialiuosius žaidimo automatų
automatų ženklai, įrašyti į žaidimo

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)

I–IV

I–IV

I–IV

I–IV

I–IV
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ženklus, žaidimo automatus įrašyti į automatų sąrašą žaidimo automatai
Lošimo įrenginių
žaidimo automatų sąrašą
teisės aktų nustatytais terminais –
tipų tvirtinimo ir
100 proc.
registro skyrius
11. Efektyvinti (galimai) nelegalios Patobulintas (galimai) nelegalios
Lošimo įrenginių
lošimų veiklos stebėseną ir
lošimų veiklos stebėseną ir
tipų tvirtinimo ir
prevenciją, nustatant pagrindines
prevenciją reglamentuojantis aprašas,
registro skyrius,
rizikas, stebėsenos procedūras ar
nustatant pagrindines rizikas,
Kontrolės skyrius
metodiką ir jų įgyvendinimo etapus stebėsenos procedūras ar metodiką ir
jų įgyvendinimo etapus, – 1 vnt.
12. Suorganizuoti susitikimą su
Suorganizuotas susitikimas su
Kontrolės skyrius
kompetentingomis institucijomis
kompetentingomis institucijomis dėl
dėl veiksmų, pastebėjus galimą
veiksmų, pastebėjus galimą
manipuliavimą aukšto
manipuliavimą aukšto meistriškumo
meistriškumo sporto varžybomis
sporto varžybomis, – 1 vnt.
13. Parengti Lošimų organizavimo Parengtas Lošimų organizavimo
Teisėkūros,
vietos poveikio viešajai tvarkai,
vietos poveikio viešajai tvarkai,
personalo ir
švietimui, kultūrai, visuomenės
švietimui, kultūrai, visuomenės
bendrųjų reikalų
sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir
sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir
skyrius,
kriminogeninei situacijai konkrečių kriminogeninei situacijai konkrečių
Licencijų ir leidimų
rekomendacinių vertinimo kriterijų rekomendacinių vertinimo kriterijų
skyrius,
sąrašą
sąrašas – 1 vnt.
patarėjas
14. Gerinti prižiūrimų ūkio subjektų Parengta Prižiūrimų ūkio subjektų,
Lošimo įrenginių
rizikos įvertinimo ir valdymo eksploatuojančių lošimo įrenginius,
tipų tvirtinimo ir
metodiką, nustatant naujus rizikos rizikos vertinimo ir valdymo
registro skyrius,
vertinimo kriterijus
metodika – 1 vnt.
Teisėkūros,
personalo ir
bendrųjų reikalų
skyrius
15. Suorganizuoti lošimų ir
Suorganizuoti mokymai lošimų ir
Kontrolės skyrius,
didžiųjų loterijų organizatorių
didžiųjų loterijų organizatoriams –
Teisėkūros,
mokymus, skirtus pinigų plovimo ir 2 vnt.
personalo ir
teroristų finansavimo prevencijos
bendrųjų reikalų
skyrius

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)

I–II

I–IV

I–II

I–II

III–IV
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lošimų ir loterijų srityje
klausimams aptarti
16. Suorganizuoti lošėjų artimųjų
paramos grupės susitikimus
17. Viešinti socialinę reklamą,
skirtą atsakingam lošimui skatinti ir
informuoti apie galimybę pateikti
prašymus neleisti lošti, televizijoje
ir radijuje
18. Skaityti pranešimus apie
lošimus ir jų keliamus pavojus
švietimo įstaigų darbuotojams,
švietimo paslaugų gavėjams,
kitoms suinteresuotoms grupėms

Įvykdymo
Asignavimai
terminas
(tūkst. eurų)
(ketvirčiais)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Suorganizuoti lošėjų artimųjų
paramos grupių susitikimai – 10 vnt.

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

I–IV

Teisėkūros,
personalo ir
bendrųjų reikalų
skyrius

I–IV

Reklamos, skirtos atsakingam
lošimui skatinti ir informuoti apie
galimybę pateikti prašymus neleisti
lošti, transliacijos televizijoje ir
radijuje – ne mažiau kaip 300 kartų
Skaityti pranešimai apie lošimus ir jų
keliamus pavojus – 5 vnt.

_________________________

I–IV

