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Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS32586

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija
(1 administracinės paslaugos teikimo aprašymo versija
pateikta 2017 m. balandžio 28 d. administracinės
paslaugos teikimo aprašyme Nr. IVL-513)

3.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Asmenų įregistravimas Apribojusių savo galimybę lošti
asmenų registre

4.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Paslaugos tikslas - Asmenų, pateikusių prašymus neleisti
jam lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, kuomet
prašymai teikiami tiesiogiai atvykus į Lošimų priežiūros
tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – Priežiūros tarnyba, įregistravimas Apribojusių
savo galimybę lošti asmenų registre (toliau - Registras).
Kiekvienas asmuo, kuriam yra sukakę 18 metų, turi teisę
pateikti prašymą neleisti jam lošti ir dalyvauti
nuotoliniuose lošimuose.
Prašyme neleisti lošti gali būti nurodomas asmens
pasirinktas laikotarpis, per kurį jam neleidžiama lošti,
kuris negali būti trumpesnis kaip 6 mėnesiai. Asmuo gali
atsiimti pateiktą prašymą neleisti lošti arba sutrumpinti
prašyme neleisti lošti nurodytą terminą, tačiau ne
anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo prašymo neleisti lošti
pateikimo. Asmenis, pateikusius prašymus neleisti lošti,
draudžiama įleisti į lošimų organizavimo vietas ir leisti
jiems dalyvauti nuotoliniuose lošimuose jų prašyme
neleisti lošti nurodytą laikotarpį, o jeigu prašyme neleisti
lošti laikotarpis nenurodytas, – 2 metus nuo prašymo
neleisti lošti pateikimo. Asmenys, pateikę prašymus
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neleisti lošti įregistruojami Registre,
Asmuo taip pat turi teisę gauti pažymą iš Registro apie
prašymo neleisti lošti pateikimo faktą.
Prašymai teikiami:
 Elektroniniu būdu portale „Elektroniniai valdžios
vartai“
(adresu
https://www.epaslaugos.lt/portal/service/74420/13
221?searchId=dc364005-8bed-4487-b26756e67ed3d504) tiesiogiai prisijungus ir užpildžius
nustatytos formos prašymą;
 lošimų organizavimo vietoje, kur asmeniui bus
suteikta galimybė prisijungti prie portalo
„Elektroniniai valdžios vartai“;
 tiesiogiai atvykus į Priežiūros tarnybą.*
Priežiūros tarnyba priima asmenų, tiesiogiai atvykusių į
Priežiūros tarnybą, adresu Ukmergės g. 222, Vilnius,
prašymus ir įregistruoja juos į Registro duomenų bazę.
Asmenims, norintiems pateikti prašymą, teikiamos
konsultacijos. Konsultacijos teikiamos valstybine kalba.
5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas;
Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 55 ,,Dėl žinybinio
Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro
įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios
nustatymo“;
Prašymų neleisti lošti pateikimo Lošimų priežiūros
tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
arba lošimų organizatoriui tvarkos aprašas, patvirtintas
Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. DI-253 „Prašymų neleisti lošti pateikimo
Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos arba lošimų organizatoriui tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
Asmuo, norintis pateikti prašymą, privalo Priežiūros
tarnybos įgaliotam darbuotojui, atsakingam už asmenų
prašymų priėmimą (toliau – darbuotojas), pateikti asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą bei nustatytos formos
prašyme nurodytus privalomus duomenis.
Asmuo, norintis pateikti prašymą, privalo pasirašytinai
susipažinti su užpildytais duomenimis prašymo formoje,
patvirtinant pateiktų duomenų teisingumą ir sutikimą būti
įrašytam į Registro duomenų bazę.
Taip asmuo, norintis pateikti prašymą, privalo susipažinti
su Pranešimu dėl asmens duomenų tvarkymo ir jį
pasirašyti (forma pridedama prie prašymo).
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7.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos
teikėjas

Aprašymo turinys

Priežiūros tarnybos darbuotojas patikrina asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą, įrašo privalomus
duomenis į nustatytos formos prašymą ir atspausdina
prašymo formoje užpildytus duomenis asmeniui
pasirašytinai susipažinti.
Priežiūros tarnybos darbuotojas gavęs asmens sutikimą ir
nustatęs, kad pateikti duomenys yra teisingi bei atitinka
kitų registrų duomenis, įrašo juos į Registro duomenų
bazę.
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyrius.
Tel. (8 5) 2 336246
el. p. info@lpt.lt
Kiti kontaktiniai duomenys www.lrv.lpt.lt
Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė (konsultantė) Tatjana Veromej
Tel. (8 5) 233 6246;
El. p. tatjana.veromej@lpt.lt;
Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausiasis specialistas (konsultantas) Oleg Mackevič
tel. (8 5) 233 6246;
El. p. oleg.mackevic@lpt.lt;
Lošimų įrenginių tipų tvirtinio ir registro skyriaus
vyriausioji specialistė Skirmantė Paukštienė
Tel. (8 5) 233 6246;
El. p. skirmante.paukstiene@lpt.lt
Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus
vedėjas Arnoldas Dilba
Tel. (8 5) 233 6246
El. p. arnoldas.dilba@lpt.lt.

9.

Administracinės paslaugos
vadovas

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip kitą darbo dieną

11.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

12.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos

Prašymai teikiami pagal nustatytą formą.
Pranešimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma
(pridedama).
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos
lygis – bendradarbiavimo.
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teikiant administracinę paslaugą
14.

Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

–

15.

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Aprašymas saugomas Priežiūros tarnyboje
patvirtinta dokumentacijos planą. Byla Nr. 1.36.

Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus
vyriausioji specialistė

pagal

Skirmantė Paukštienė

PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
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Siekdami užtikrinti tvarkomų Jūsų asmens duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – BDAR), reikalavimus informuojame, kad:
Jūsų asmens duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija (juridinio asmens kodas
288601650, buveinės adresas Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, tel. (8 5) 239 0000, el. p. adresas finmin@finmin.lt;
duomenų apsaugos pareigūno kontaktai el. p. adresas dap@finmin.lt).
Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti tikslius, išsamius
ir teisingus duomenis apie asmenis, pateikusius prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose.
Jūsų tvarkomi asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:
Teikdami Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos jos nustatyta tvarka
tiesiogiai ar per evalstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) prašymus neleisti Jums lošti ir
dalyvauti nuotoliniuose lošimuose pateikiate savo asmens duomenis (identifikavimo duomenis, kontaktinius
duomenis ir kitus duomenis susijusius su prašymu neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose). Prašymų
formoje pateikti duomenys saugomi žinybiniame Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre (toliau –
ASGLAR) siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c punktas). Jūsų
asmens duomenų tvarkymo ASGLAR teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 28
straipsnio 8 punktas, kuriame nustatyta, kad Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos tvarko asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, duomenis.
Jums atsisakius pateikti prašomus asmens duomenis, negalėsite pateikti prašymo neleisti lošti ir dalyvauti
nuotoliniuose lošimuose.
Jūsų asmens duomenų gavėjų kategorijos:

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

lošimų organizatorių, kuriems Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 21 dalyje nustatyta pareiga neįleisti į
lošimų organizavimo vietas asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, ir neleisti šiems asmenims dalyvauti
nuotoliniuose lošimuose jų prašymuose neleisti lošti nurodytą laikotarpį, o jeigu prašyme laikotarpis
nenurodytas, – 2 metus nuo prašymo neleisti lošti pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos arba lošimų organizatoriui dienos, vadovai arba jų įgalioti asmenys;

valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, kurioms duomenys reikalingi nustatytoms funkcijoms
atlikti.
Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai: ASGLAR duomenų bazėje Jūsų asmens duomenys saugomi
prašymo neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose galiojimo laikotarpiu. ASGLAR duomenų bazėje
pakeitus registro duomenis, senieji įrašai ne vėliau kaip kitą darbo dieną perkeliami į ASGLAR duomenų bazės
archyvą ir jame saugomi, kol ASGLAR objektas išregistruojamas iš ASGLAR ir jo duomenys sunaikinami.
Asmens duomenys ASGLAR archyve saugomi vienus metus. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys
sunaikinami.
Jūsų teisės:
Jūs turite teisę prašyti leisti Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius
duomenis arba apriboti jų tvarkymą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Šių teisių įgyvendinimo tvarka yra detalizuojama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018
m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1K-306 „Dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvos Respublikos Finansų
ministerijoje“ (kurį galite rasti adresu http://finmin.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga-1).
Su informaciniu pranešimu susipažinau:
vardas, pavardė, data, parašas

VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

Teisėkūros
personalo ir
bendrųjų reikalų
skyriaus
specialistai

Fizinis asmuo

Atspausdinta
prašymo forma su
užpildytais
duomenimis
pateikiama asmeniui
susipažinti
pasirašytinai,
patvirtinant pateiktų
duomenų teisingumą
ir sutikimą būti
įrašytam į Registro
duomenų bazę

Apribojusių savo
galimybę lošti
asmenų registro
duomenų bazė

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Vyriausioji specialistė Skirmantė Paukštienė

Dokumento pavadinimas (antraštė)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
(PAS32586)

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-10-14, IVL-1384

Adresatas

–

Dokumentą vizavo

Vedėjas Arnoldas Dilba

Veiksmo atlikimo data ir laikas

2021-10-13 16:16:45

Dokumentą vizavo

Vedėja Živilė Laurinaitienė

Veiksmo atlikimo data ir laikas

2021-10-13 16:21:01

Dokumentą pasirašė

Vyriausioji specialistė Skirmantė Paukštienė

Veiksmo atlikimo data ir laikas

2021-10-13 16:30:32

Dokumentą tvirtino

Direktorius Virginijus Daukšys

Veiksmo atlikimo data ir laikas

2021-10-13 17:41:55

Registratorius

Raštvedė Justina Maželytė

Veiksmo atlikimo data ir laikas

2021-10-14 08:16:33

Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs
darbuotojas

2021-10-14 atspausdino Vyriausioji specialistė Skirmantė
Paukštienė

Nuorašas tikras
Lošimų priežiūros tarnyba
2021-10-14

