LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL REKOMENDACIJŲ LAŽYBAS ORGANIZUOJANČIOMS BENDROVĖMS DĖL
VEIKSMŲ, PASTEBĖJUS GALIMĄ MANIPULIAVIMĄ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO
SPORTO VARŽYBOMIS
2018 m. gruodžio 20 d. Nr. DI-688
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi ir
siekdamas užtikrinti sąžiningą, skaidrų lošimų veiklos vykdymą ir lošėjų teisių bei jų teisėtų interesų
apsaugą:
1. T v i r t i n u Rekomendacijas lažybas organizuojančioms bendrovėms dėl veiksmų, pastebėjus
galimą manipuliavimą aukšto meistriškumo sporto varžybomis (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
3. P a v e d u Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
Priežiūros tarnyba) Kontrolės skyriaus vedėjai užtikrinti, kad šis įsakymas būtų paskelbtas Priežiūros
tarnybos interneto svetainėje.
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REKOMENDACIJOS LAŽYBAS ORGANIZUOJANČIOMS BENDROVĖMS DĖL
VEIKSMŲ, PASTEBĖJUS GALIMĄ MANIPULIAVIMĄ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO
SPORTO VARŽYBOMIS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rekomendacijos lažybas organizuojančioms bendrovėms dėl veiksmų, pastebėjus galimą
manipuliavimą aukšto meistriškumo sporto varžybomis (toliau – manipuliavimas) (toliau –
Rekomendacijos) skirtos lažybas organizuojančioms bendrovėms (toliau – bendrovės), siekiant užtikrinti
sąžiningą, skaidrų lošimų veiklos vykdymą ir lošėjų teisių bei jų teisėtų interesų apsaugą bei nustato
esmines rekomenduojamas veiklos gaires, pastebėjus galimą manipuliavimą.
2. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
azartinių lošimų įstatyme ir Lietuvos Respublikos sporto įstatyme.
II SKYRIUS
MANIPULIAVIMO STEBĖSENA
3. Rekomenduojama bendrovėms vykdyti manipuliavimo stebėseną. Stebėsena vykdoma
vadovaujantis šiomis rekomendacijomis:
3. 1. paskiriamas darbuotojas (-ai), atsakingas (-i) už manipuliavimo stebėseną. Apie paskirtą
darbuotoją (-us) informuojama Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau - Priežiūros tarnyba) bei kitos bendrovės. Paskirto atsakingo (-ų) darbuotojo (-ų) kontaktiniai
duomenys pateikiami Priežiūros tarnybai ir bendrovėms.
3. 2. pastebėjus bet kokį galimą manipuliavimą nedelsiant informuojama Priežiūros tarnyba, kitos
atsakingos institucijos ir, pagal galimybes, bendrovės.
3. 3. išsaugoma visa su pastebėtu manipuliavimu susijusi informacija ir ji pateikiama atsakingai
institucijai (sporto federacijai, policijai ir t. t.).
3. 4. pagal galimybes informuojama Priežiūros tarnyba apie atvejus, kuomet dėl pastebėto
manipuliavimo atsakinga institucija pradeda tokios veiklos tyrimą.
3. 5. lažybų organizavimo reglamentuose detalizuojami bendrovės veiksmai ir procedūros, kurių
laikomasi pastebėjus galimą manipuliavimą.
3. 6. aktyviai teikiami pasiūlymai Priežiūros tarnybai ir keičiamasi informacija apie
manipuliavimo užkardymo būdus.
3. 7. interneto svetainėse skelbiama informacija apie galimybę lošėjams apie galimą
manipuliavimą pranešti tinklapyje epolicija.lt.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5. Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į gautą informaciją iš bendrovių dėl pastebėto manipuliavimo,
taip pat į iš kitų šaltinių gautą informaciją, įvertinusi esamas aktualijas ir galimus manipuliavimo
sprendimus, teikia individualias konsultacijas bei organizuoja keitimąsi informacija tarp visų šalių,
suinteresuotų šios problemos sprendimu.
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