Ūkio subjektų, organizuojančių
azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias
loterijas ir žaidimus žaidimo automatais
patikrinimo taisyklių
6 priedas
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
NUOTOLINIO LOŠIMO ĮRENGINIŲ
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
________________
(data, numeris)
________________
(miestas)
1. Bendrieji duomenys:
1.1. Ūkio subjekto pavadinimas, teisinė forma: _________________________
1.2. Patikrinimo data ir laikas: ______________________________________________
1.3. Patikrinimą atliekantys asmenys: ________________________________________
1.4. Patikrinimo pagrindas: ________________________________________________
1.5. Nuotolinio lošimo įrenginių registravimo žurnale (toliau – Žurnalas) įrašytų ir
leidžiamų eksploatuoti lošimo organizatoriaus nuotolinio lošimo įrenginių (toliau – įrenginys)
kiekis ir rūšys (kurios įrenginių rūšys neįregistruotos – žymima „Neregistruota“):
Nuotolinis lošimas A kategorijos automatu _____________
Nuotolinis lošimas B kategorijos automatu _____________
Nuotolinis stalo lošimas ____________________________
Nuotolinės lažybos ________________________________
Nuotolinis bingo lošimas ___________________________

Neregistruota
Neregistruota
Neregistruota
Neregistruota
Neregistruota

1.6. Patikrinimo metu lošimo organizatoriaus interneto svetainėje nustatytų
eksploatuojamų įrenginių kiekis ir rūšys (jei patikrinimo metu neeksploatuojami kitos rūšies
įrenginiai – žymima „Neeksploatuojama“):
Nuotolinis lošimas A kategorijos automatu _____________
Nuotolinis lošimas B kategorijos automatu _____________
Nuotolinis stalo lošimas ____________________________
Nuotolinės lažybos ________________________________
Nuotolinis bingo lošimas ___________________________

Neeksploatuojama
Neeksploatuojama
Neeksploatuojama
Neeksploatuojama
Neeksploatuojama

1.7. Tikrinamų įrenginių specialaus tapatumo ženklo serija ir Nr.: _________________
2. Kontroliniai klausimai:
2.1. Ar lošimo organizatoriaus interneto
svetainėje eksploatuojamų įrenginių kiekis sutampa su
Žurnale įrašytu įrenginių kiekiu?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

TAIP

NE

NEAKTUALU

2.2. Ar tikrinamas įrenginys turi akredituotos
įstaigos
(laboratorijos)
išduotą
sertifikatą,
patvirtinantį, kad įrenginys atitinka Lietuvos
Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Priežiūros
tarnybos nustatytus reikalavimus.

□

□

□

2.3. Ar tikrinamas įrenginys paženklintas
specialiu tapatumo ženklu?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.4. Ar tikrinamo įrenginio atliktų autentiškumo
tikrinimų rezultatai yra saugomi įrenginio duomenų
bazėje ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų (tais
atvejais, jei įrenginys eksploatuojamas trumpiau – nuo
jo eksploatacijos pradžios)?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

2.5. Ar tikrinamą įrenginį sudarančių
komponentų ir kitų komponentų, įtakojančių lošimo
rezultatą, autentiškumas, naudojant skaitmeninį parašą
(pavyzdžiui SHA kontrolinės sumos) ar kitus
lygiaverčius metodus, sutampa su duomenimis,
nurodytais akredituotos įstaigos (laboratorijos)
įrenginiui išduotame sertifikate?

TAIP

NE

NEAKTUALU

□

□

□

Pastabos:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PRIDEDAMA.
Prisijungimo metu užfiksuota informacija (ekrano nuotraukos, vaizdo įrašas, lapų skaičius):
________________________________________________________________________________
Patikrino:

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

