LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. DI-760
,,DĖL LAŽYBŲ AR TOTALIZATORIAUS PUNKTO PATALPŲ, AUTOMATŲ AR BINGO
SALONO PATALPŲ, LOŠIMO NAMŲ (KAZINO) PATALPŲ PATIKRINIMO
KLAUSIMYNŲ FORMŲ IR GRĮŽTAMOJO (PAKARTOTINIO) LOŠIMŲ
ORGANIZAVIMO VIETOS PATALPŲ PATIKRINIMO AKTO FORMOS
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. birželio 16 d. Nr. DIE-389
Vilnius
1. P a k e i č i u Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
direktoriaus 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. DI-760 ,,Dėl lažybų ar totalizatoriaus punkto
patalpų, automatų ar bingo salono patalpų, lošimo namų (kazino) patalpų patikrinimo klausimynų
formų ir grįžtamojo (pakartotinio) lošimų organizavimo vietos patalpų patikrinimo akto formos
patvirtinimo“ (kartu su 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. DIE-486 pakeitimu ir 2019 m. spalio 31
d. įsakymo Nr. DIE-613 redakcija):
1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lažybų ar totalizatoriaus punkto patalpų
patikrinimo klausimyno formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).
1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Automatų ar bingo salono patalpų patikrinimo
klausimyno formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).
1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lošimo namų (kazino) patalpų patikrinimo
klausimyno formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).
1.4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Grįžtamojo (pakartotinio) lošimų organizavimo
vietos patalpų patikrinimo akto formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

Direktorius

Parengė

Virginijus Daukšys

Forma patvirtinta
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. DI-760
(2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. DIE-389 redakcija)
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS
LAŽYBŲ AR TOTALIZATORIAUS PUNKTO PATALPŲ PATIKRINIMO
KLAUSIMYNAS
(data, numeris)

________________

Patikrinimą atlikusių Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
darbuotojų pareigų pavadinimas, vardas, pavardė:
Patikrinime dalyvavusio bendrovės įgalioto (-ų) darbuotojo (-ų) pareigų pavadinimas, vardas,
pavardė:
Bendrovės, ketinančios organizuoti lošimus pavadinimas:
Lošimų organizavimo vietos (patalpų) adresas:
Tikrinimo pradžia ir pabaiga (data ir laikas):
Patalpose numatoma atidaryti:

Lažybų punktą
Totalizatoriaus punktą

I SKYRIUS
PATALPŲ PATIKRINIMO KLAUSIMAI
Eil.
Nr.
1.

2.

Klausimai
Ar patalpos yra gyvenamajame name? (Jei
patalpos yra gyvenamajame name, kurio pirmame
aukšte esančios negyvenamos patalpos pagal
namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai
veiklai ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės,
nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę apie tai
pažymima skiltyje „Pastabos“).
Ar patalpos yra parduotuvėje? (Jei patalpos yra
prekybos centre, kuris pagal savo paskirtį yra
pritaikytas ne vien parduotuvių veiklai ir kuriame
pagal projektinį išplanavimą yra įrengtos atskiros
patalpos apie tai pažymima skiltyje „Pastabos“.)

Taip Ne

Pastabos

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Ar patalpos yra kino teatre, geležinkelio ar
autobusų stotyje, oro uoste, jūrų uoste? (Jei
žymima „Taip“, tinkamą pabraukti).
Ar patalpos yra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje,
bendrojo lavinimo mokykloje, profesinio mokymo
įstaigoje, aukštesniojoje, aukštojoje mokykloje,
papildomo ugdymo ar neformaliojo švietimo
įstaigoje, sveikatos priežiūros įstaigoje, vaikų
sanatorijoje, kultūros įstaigoje, bibliotekoje, teatre,
muziejuje, parodų salėje, kredito įstaigoje, kitoje
finansų institucijoje, valstybės ar savivaldybių
institucijoje ar įstaigoje? (Jei žymima „Taip“,
tinkamą pabraukti).
Ar patalpos yra netoli mokymosi įstaigos? (Jei
žymima „Taip“, skiltyje „Pastabos“ nurodomas
atstumas nuo lošimo vietos iki mokymosi
įstaigos).
Ar patalpos yra izoliuotos, turinčiose atskirą
įėjimą? (Jeigu patalpose yra kitos durys nurodyti
pastabose ir nufotografuoti).
Ar patalpose bus organizuojama restoranų, barų,
koncertinė veikla ir valiutos keitimas. (Jei žymima
„Taip“, tinkamą pabraukti ir pastabose nurodyti
veiklai skirtos vietos plotą).
Ar patalpose yra galimybė atsiskaityti banko
(debeto, kredito) kortelėmis?
Ar patalpose yra bankomatas?
Ar patalpų išorėje pateikiama bet kokia papildoma
draudžiama rašytinė, vaizdinė ar garsinė
informacija susijusi su azartiniais lošimais?
(bendrovės pavadinimas, prekės
ženklas,
organizuojamo (-ų) lošimo (-ų) rūšis (-ys), darbo
laiko, lošimo organizavimo vietos pavadinimo
nurodymas yra leidžiama azartinių lošimų
reklama)
Ar patalpose prie įėjimo yra įspėjamasis užrašas
„DRAUDŽIAMA
ĮEITI
ASMENIMS,
KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ BEI
ASMENIMS NEPATEIKUSIEMS ASMENS
TAPATYBĘ
PATVIRTINANČIO
DOKUMENTO “?
Ar įspėjamasis užrašas, nurodytas šio klausimyno
11 punkte, atitinka reikalavimus, nustatytus
Įspėjamųjų užrašų pateikimo lošimų organizavimo
vietose ir lošimus organizuojančių bendrovių
interneto svetainėse taisyklėse? (Pateikiami
Lietuvos Respublikos valstybine kalba, baltame
fone, juodos ar raudonos spalvos raidėmis, 48
dydžio Times New Roman arba Arial
paryškintuoju šriftu, didžiosiomis raidėmis, lošėjui
gerai matomoje vietoje, yra ryškūs ir įskaitomi,
tekstui skirtame plote nėra jokio papildomo teksto

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ar ženklų.) (Jei žymima „Ne“, skiltyje „Pastabos“
nurodoma, kokių reikalavimų neatitinka).
Ar patalpose, vietoje, kurioje priimamos lošėjų
statomos sumos, ir papildomai bendrovės
pasirinktoje vietoje yra įspėjamasis užrašas
„ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS
GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO
AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI“?
Ar įspėjamasis užrašas, nurodytas šio klausimyno
13 punkte, atitinka reikalavimus, nustatytus
Įspėjamųjų užrašų pateikimo lošimų organizavimo
vietose ir lošimus organizuojančių bendrovių
interneto svetainėse taisyklėse? (Pateikiami
Lietuvos Respublikos valstybine kalba, baltame
fone, juodos ar raudonos spalvos raidėmis, 60
dydžio Times New Roman arba Arial
paryškintuoju šriftu, didžiosiomis raidėmis, lošėjui
gerai matomoje vietoje, yra ryškūs ir įskaitomi,
tekstui skirtame plote nėra jokio papildomo teksto
ar ženklų.) (Jei žymima „Ne“, skiltyje „Pastabos“
nurodoma, kokių reikalavimų neatitinka).
Ar lošimų organizavimo vieta trukdys religinėms
organizacijoms, bendruomenėms ir bendrijoms
laisvai skelbti savo mokslą, atlikti savo apeigas ir
kulto ceremonijas kulto pastatuose ir aplink juos?
(Jei žymima „Taip“, skiltyje „Pastabos“
nurodomas atstumas nuo lošimo vietos iki maldos
namų ar kitos reikšmingos aplinkybės).
Ar patalpose numatoma eksploatuoti lošimo
įrenginius? (Jei žymima „Taip“, skiltyje
„Pastabos“ nurodyti kiekį).
Ar patalpose veikia įrengta tiesioginio ryšio
sistema (sistema, kurią naudojant įmokos
priimamos ir laimėjimai išmokami per tiesioginio
ryšio
kompiuterinio
tinklo
terminalus,
telekomunikacijų ryšiais, sujungtais su centriniu
kompiuteriu, užtikrinančiu centralizuotą įmokų
priėmimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą)?
Ar patalpose apžiūros metu vyksta remonto darbai.
(Jei žymima „Taip“, skiltyje „Pastabos“ nurodyti
kokie remonto darbai vyksta).
Ar patalpose įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo
sistema (įranga, skirta vaizdo įrašams įrašyti,
saugoti, perduoti, apdoroti ir peržiūrėti)? (Jei
žymima ,,Ne“, skiltyje ,,Pastabos“ nurodyti
įrangos buvimo adresą).
Ar patalpose yra organizuojama kita azartinių
lošimų rūšis? (Jei žymima ,,Taip“, skiltyje
,,Pastabos“ nurodyti kokia kita azartinių lošimų
rūšis yra organizuojama).
Ar yra aplinkybių, dėl kurių nėra galimybės atlikti
nuotolinę patalpų apžiūrą? (Jei žymima ,,Taip“,

skiltyje ,,Pastabos“
aplinkybės).

nurodyti

kokios

tai

II SKYRIUS
PATALPŲ FOTOGRAFAVIMAS / FILMAVIMAS
1. Patalpų patikrinimo metu fiksuojama:
1.1. Pastatas, kuriame yra patalpa (-os) (jei patalpos yra šalia mokymosi įstaigos arba bažnyčios, šie
pastatai taip pat fiksuojami);
1.2. Visi įėjimai į patalpą (-as) ir visos patalpoje (-se) esančios durys;
1.3. Išorinė reklama, jei tokia yra;
1.4. Bendras patalpos (-ų) vaizdas;
1.5. Tiesioginio ryšio sistema ir kasa;
1.6. Įspėjamieji užrašai;
1.7. Lošimo įrenginys (-iai), jei jį (-uos) numatoma eksploatuoti;
1.8. Baras, restoranas, valiutos keitykla jei bus organizuojama barų, restoranų, valiutos keitimo
veikla;
1.9. Įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema ir vaizdo kamera (-os).
2. Kai patalpų apžiūra vykdoma patalpose, šio klausimyno II skyriaus 1.1 -1.9 papunkčiuose nurodyti
objektai fotografuojami bei filmuojami, vykdant nuotolinę patalpų apžiūrą daromas šio klausimyno
II skyriaus 1.1 -1.9 papunkčiuose nurodytų objektų vaizdo įrašas.
PRIDEDAMA:
1. Šio klausimyno II skyriaus 1.1 -1.9 papunkčiuose nurodytų objektų nuotraukos (kai patalpų apžiūra
vykdoma patalpose);
2. Šio klausimyno II skyriaus 2 punkte nurodytų objektų filmuota medžiaga (vaizdo įrašas);
3. Lažybų ar totalizatoriaus kortelė (-s);
4. Nuotraukos / filmuota medžiaga (vaizdo įrašas), kuriose (-je) užfiksuota kita aktuali
informacija____________
_______________________________________________________________________________.
(nurodoma kokia, reikšminga informacija užfiksuota nuotraukose / filmuotoje medžiagoje)

III SKYRIUS
PATALPŲ TRŪKUMAI
Patikrinimo metu užfiksuoti šie trūkumai, kuriems esant patalpos neatitinka arba iš dalies neatitinka
reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme:
________________________________________________________________________________
(nurodoma, kokie trūkumai užfiksuoti, pažymint atitinkamus klausimyno punktus, kuriuose užfiksuoti trūkumai dėl kurių patalpos neatitinka arba iš
dalies neatitinka reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

IV SKYRIUS
SUTEIKTA KONSULTACIJA
Patikrinimo metu suteikta konsultacija: ____________________________________________
(nurodoma, kokiu klausimu suteikta konsultacija ir jos esmė)

_______________________________________________________________________________ .
V SKYRIUS
KLAUSIMYNĄ PASIRAŠANTYS ASMENYS
Tikrino:

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Su aktu susipažinau:
________________________
(įgalioto bendrovės atstovo pareigos)

________________________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)

Forma patvirtinta
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. DI-760
(2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. DIE-389 redakcija)
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS
AUTOMATŲ AR BINGO SALONO PATALPŲ PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS
________________
(data, numeris)

Patikrinimą atlikusių Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
darbuotojų pareigų pavadinimas, vardas, pavardė:
Patikrinime dalyvavusio bendrovės įgalioto (-ų) darbuotojo (-ų) pareigų pavadinimas, vardas,
pavardė:
Bendrovės, ketinančios organizuoti lošimus pavadinimas:
Lošimų organizavimo vietos (patalpų) adresas:
Tikrinimo pradžia ir pabaiga (data ir laikas):
Patalpose numatoma atidaryti:

Automatų saloną
Bingo saloną

I SKYRIUS
PATALPŲ PATIKRINIMO KLAUSIMAI
Eil.
Nr.
1.

2.
3.

Klausimai
Ar patalpos yra gyvenamajame name? (Jei patalpos
yra gyvenamajame name, kurio pirmame aukšte
esančios negyvenamos patalpos pagal namo
projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai
ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės,
nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę apie tai
pažymima skiltyje „Pastabos“).
Ar patalpos yra parduotuvėje?
Ar patalpos yra kino teatre, geležinkelio ar
autobusų stotyje, oro uoste, jūrų uoste? (Jei
žymima „Taip“, tinkamą pabraukti taip pat jei
patalpos, kuriose ketinama organizuoti lošimus
automatais, yra atskiros, nesusijusiose su šių
įstaigų tiesioginėmis funkcijomis apie tai
pažymima skiltyje „Pastabos“).

Taip Ne

Pastabos

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

Ar patalpos yra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje,
bendrojo lavinimo mokykloje, profesinio mokymo
įstaigoje, aukštesniojoje, aukštojoje mokykloje,
papildomo ugdymo, neformaliojo švietimo
įstaigoje, sveikatos priežiūros įstaigoje, vaikų
sanatorijoje, kultūros įstaigoje, bibliotekoje, teatre,
muziejuje, parodų salėje, kredito įstaigoje, kitoje
finansų institucijoje, valstybės ar savivaldybių
institucijoje ar įstaigoje? (Jei žymima „Taip“,
tinkamą pabraukti).
Ar patalpos yra netoli mokymosi įstaigos? (Jei
žymima „Taip“, skiltyje „Pastabos“ nurodomas
atstumas nuo lošimo vietos iki mokymosi įstaigos
ar kitos reikšmingos aplinkybės).
Ar patalpos yra pašto įstaigoje?
Ar lošimų organizavimo vieta trukdys religinėms
organizacijoms, bendruomenėms ir bendrijoms
laisvai skelbti savo mokslą, atlikti savo apeigas ir
kulto ceremonijas kulto pastatuose ir aplink juos?
(Jei žymima „Taip“, skiltyje „Pastabos“
nurodomas atstumas nuo lošimo vietos iki maldos
namų ar kitos reikšmingos aplinkybės).
Ar patalpose yra galimybė atsiskaityti banko
(debeto, kredito) kortelėmis?
Ar patalpose yra bankomatas?
Ar patalpų išorėje pateikiama bet kokia papildoma
draudžiama rašytinė, vaizdinė ar garsinė
informacija susijusi su azartiniais lošimais?
(bendrovės
pavadinimas,
prekės
ženklas,
organizuojamo (-ų) lošimo (-ų) rūšis (-ys), darbo
laiko, lošimo organizavimo vietos pavadinimo
nurodymas yra leidžiama azartinių lošimų
reklama)
Ar patalpose prie įėjimo yra įspėjamasis užrašas
„DRAUDŽIAMA ĮEITI ASMENIMS, KURIEMS
NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ BEI ASMENIMS
NEPATEIKUSIEMS ASMENS TAPATYBĘ
PATVIRTINANČIO DOKUMENTO“?
Ar įspėjamasis užrašas, nurodytas šio klausimyno
11 punkte, atitinka reikalavimus, nustatytus
Įspėjamųjų užrašų pateikimo lošimų organizavimo
vietose ir lošimus organizuojančių bendrovių
interneto svetainėse taisyklėse? (Pateikiami
Lietuvos Respublikos valstybine kalba, baltame
fone, juodos ar raudonos spalvos raidėmis, 48
dydžio Times New Roman arba Arial
paryškintuoju šriftu, didžiosiomis raidėmis, lošėjui
gerai matomoje vietoje, yra ryškūs ir įskaitomi,
tekstui skirtame plote nėra jokio papildomo teksto
ar ženklų.) (Jei žymima „Ne“, skiltyje „Pastabos“
nurodoma, kokių reikalavimų neatitinka)

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

Ar lošimų organizavimo patalpose prie kasos,
kurioje pinigai keičiami į žetonus, o žetonai – į
pinigus, ir papildomai bendrovės pasirinktoje
vietoje yra įspėjamasis užrašas „ĮSPĖJAME:
NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI
PRIKLAUSOMYBĖS
NUO
AZARTINIŲ
LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI“?
Ar įspėjamasis užrašas, nurodytas šio klausimyno
13 punkte, atitinka reikalavimus, nustatytus
Įspėjamųjų užrašų pateikimo lošimų organizavimo
vietose ir lošimus organizuojančių bendrovių
interneto svetainėse taisyklėse? (Pateikiami
Lietuvos Respublikos valstybine kalba, baltame
fone, juodos ar raudonos spalvos raidėmis, 60
dydžio Times New Roman arba Arial
paryškintuoju šriftu, didžiosiomis raidėmis, lošėjui
gerai matomoje vietoje, yra ryškūs ir įskaitomi,
tekstui skirtame plote nėra jokio papildomo teksto
ar ženklų.) (Jei žymima „Ne“, skiltyje „Pastabos“
nurodoma, kokių reikalavimų neatitinka).
Ar patalpos yra izoliuotos, turinčiose atskirą
įėjimą? (Jeigu patalpose yra kitos durys nurodyti
pastabose ir nufotografuoti).
Ar patalpose yra įrenginys, garantuojantis nuolatinį
apšvietimą ir vientisą be sutrikimų lošimo procesą?
(Jei žymima „Taip“, skiltyje „Pastabos“
nurodomas modelis, įrenginių skaičius, veikimo
trukmė).
Ar patalpose įrengta atskira kasa, kurioje pinigai
bus keičiami į žetonus, o žetonai – į pinigus?
Ar patalpose įrengta priešgaisrinė sistema?
Ar patalpose bus organizuojama restoranų, barų,
koncertinė veikla, valiutos keitykla. Jei žymima
„Taip“, skiltyje „Pastabos“ nurodoma kokia veikla
ir koks skirtas plotas tai veiklai).
Kiek lošimų įrenginių numatoma eksploatuoti
patalpose? (Nurodyti skiltyje „Pastabos“).
Ar patalpose vyksta remonto darbai. (Jei žymima
„Taip“ , skiltyje „Pastabos“ nurodyti kokie
remonto darbai vyksta).
Ar patalpose įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo
sistema (įranga, skirta vaizdo įrašams įrašyti,
saugoti, perduoti, apdoroti ir peržiūrėti)? (Jei
žymima ,,Ne“, skiltyje ,,Pastabos“ nurodyti įrangos
buvimo adresą)
Ar patalpose yra organizuojama kita azartinių
lošimų rūšis? (Jei žymima ,,Taip“, skiltyje
,,Pastabos“ nurodyti kokia kita azartinių lošimų
rūšis yra organizuojama).
Ar yra aplinkybių, dėl kurių nėra galimybės atlikti
nuotolinę patalpų apžiūrą? (Jei žymima ,,Taip“,

skiltyje ,,Pastabos“
aplinkybės).

nurodyti

kokios

tai

II SKYRIUS
PATALPŲ FOTOGRAFAVIMAS / FILMAVIMAS
1. Patalpų patikrinimo metu fiksuojama:
1.1. Pastatas, kuriame yra patalpa (-os) (jei patalpos yra šalia mokymosi įstaigos arba bažnyčios, šie
pastatai taip pat fiksuojami);
1.2. Visi įėjimai į patalpą (-as) ir visos patalpoje (-se) esančios durys;
1.3. Išorinė reklama, jei tokia yra;
1.4. Visos (-ų) patalpos (-ų) vaizdas;
1.5. Kasa, kurioje pinigai keičiami į žetonus, o žetonai – į pinigus;
1.6. Įrenginys, garantuojantis nuolatinį apšvietimą ir vientisą be sutrikimų lošimo procesą;
1.7. Lošimo įrenginiai;
1.8. Įspėjamieji užrašai;
1.9. Baras, restoranas, valiutos keitykla jei bus organizuojama barų, restoranų, valiutos keitimo
veikla;
1.10. Įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema ir vaizdo kamera (-os).
2. Kai patalpų apžiūra vykdoma patalpose, šio klausimyno II skyriaus 1.1 -1.10 papunkčiuose
nurodyti objektai fotografuojami bei filmuojami, vykdant nuotolinę patalpų apžiūrą daromas šio
klausimyno II skyriaus 1.1 -1.10 papunkčiuose nurodytų objektų vaizdo įrašas.
PRIDEDAMA:
1. Šio klausimyno II skyriaus 1.1 -1.10 papunkčiuose nurodytų objektų nuotraukos (kai patalpų
apžiūra vykdoma patalpose);
2. Šio klausimyno II skyriaus 2 punkte nurodytų objektų filmuota medžiaga (vaizdo įrašas);
3. Nuotraukos / filmuota medžiaga (vaizdo įrašas), kuriose (-je) užfiksuota kita aktuali
informacija____________
_______________________________________________________________________________.
(nurodoma kokia, reikšminga informacija užfiksuota nuotraukose / filmuotoje medžiagoje)

III SKYRIUS
PATALPŲ TRŪKUMAI
Patikrinimo metu užfiksuoti šie trūkumai, kuriems esant patalpos neatitinka arba iš dalies neatitinka
reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme:
________________________________________________________________________________
(nurodoma, kokie trūkumai užfiksuoti, pažymint atitinkamus klausimyno punktus, kuriuose užfiksuoti trūkumai dėl kurių patalpos neatitinka arba iš
dalies neatitinka reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme)

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
IV SKYRIUS
SUTEIKTA KONSULTACIJA
Patikrinimo metu suteikta konsultacija: _____________________________________________
(nurodoma, kokiu klausimu suteikta konsultacija ir jos esmė)

_______________________________________________________________________________ .
V SKYRIUS

KLAUSIMYNĄ PASIRAŠANTYS ASMENYS
Tikrino:

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Su aktu susipažinau:
________________________
(įgalioto bendrovės atstovo pareigos)

________________________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)

Forma patvirtinta
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. DI-760
(2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. DIE-389 redakcija)
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS
LOŠIMO NAMŲ (KAZINO) PATALPŲ PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS
________________
(data, numeris)

Patikrinimą atlikusių Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
darbuotojų pareigų pavadinimas, vardas, pavardė:
Patikrinime dalyvavusio bendrovės įgalioto (-ų) darbuotojo (-ų) pareigų pavadinimas, vardas,
pavardė:
Bendrovės, ketinančios organizuoti lošimus pavadinimas:
Lošimų organizavimo vietos (patalpų) adresas:
Tikrinimo pradžia ir pabaiga (data ir laikas):

I SKYRIUS
PATALPŲ PATIKRINIMO KLAUSIMAI
Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.

Klausimai
Ar patalpos yra gyvenamajame name? (Jei patalpos
yra gyvenamajame name, kurio pirmame aukšte
esančios negyvenamos patalpos pagal namo
projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai
ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės,
nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę apie tai
pažymima skiltyje „Pastabos“).
Ar patalpos yra parduotuvėje?
Ar patalpos yra kino teatre, geležinkelio ar
autobusų stotyje, oro uoste, jūrų uoste (Jei žymima
„Taip“, tinkamą pabraukti).
Ar patalpos yra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje,
bendrojo lavinimo mokykloje, profesinio mokymo
įstaigoje, aukštesniojoje, aukštojoje mokykloje,
papildomo ugdymo, neformaliojo švietimo
įstaigoje, sveikatos priežiūros įstaigoje, vaikų
sanatorijoje, kultūros įstaigoje, bibliotekoje, teatre,
muziejuje, parodų salėje, kredito įstaigoje, kitoje
finansų institucijoje, valstybės ar savivaldybių

Taip Ne

Pastabos

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

institucijoje ar įstaigoje? (Jei žymima „Taip“,
tinkamą pabraukti).
Ar patalpos yra netoli mokymosi įstaigos? (Jei
žymima „Taip“, skiltyje „Pastabos“ nurodomas
atstumas nuo lošimo vietos iki mokymosi įstaigos
ar kitos reikšmingos aplinkybės).
Ar patalpos yra pašto įstaigoje?
Ar lošimų organizavimo vieta trukdys religinėms
organizacijoms, bendruomenėms ir bendrijoms
laisvai skelbti savo mokslą, atlikti savo apeigas ir
kulto ceremonijas kulto pastatuose ir aplink juos?
(Jei žymima „Taip“, skiltyje „Pastabos“ nurodomas
atstumas nuo lošimo vietos iki maldos namų ar
kitos reikšmingos aplinkybės).
Ar patalpose yra galimybė atsiskaityti banko
(debeto, kredito) kortelėmis?
Ar patalpose yra bankomatas?
Ar patalpų išorėje pateikiama bet kokia papildoma
draudžiama rašytinė, vaizdinė ar garsinė
informacija susijusi su azartiniais lošimais?
(bendrovės
pavadinimas,
prekės
ženklas,
organizuojamo (-ų) lošimo (-ų) rūšis (-ys), darbo
laiko, lošimo organizavimo vietos pavadinimo
nurodymas yra leidžiama azartinių lošimų reklama)
Ar patalpose prie įėjimo ir kliento, įeinančio į
lošimo namus (kazino) registravimo vietoje yra
įspėjamieji užrašai „DRAUDŽIAMA ĮEITI Į
LOŠIMO NAMUS (KAZINO) BEI LOŠTI,
ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21
METAI“, „DRAUDŽIAMA ĮEITI Į LOŠIMO
NAMUS (KAZINO) ASMENIMS, TURINTIEMS
GINKLŲ“?
Ar įspėjamasis užrašas, nurodytas šio klausimyno
11 punkte, atitinka reikalavimus, nustatytus
Įspėjamųjų užrašų pateikimo lošimų organizavimo
vietose ir lošimus organizuojančių bendrovių
interneto svetainėse taisyklėse? (Pateikiami
Lietuvos Respublikos valstybine kalba, baltame
fone, juodos ar raudonos spalvos raidėmis, 48
dydžio Times New Roman arba Arial paryškintuoju
šriftu, didžiosiomis raidėmis, lošėjui gerai
matomoje vietoje, yra ryškūs ir įskaitomi, tekstui
skirtame plote nėra jokio papildomo teksto ar
ženklų.) (Jei žymima „Ne“, skiltyje „Pastabos“
nurodoma, kokių reikalavimų neatitinka)
Ar patalpose prie kasos, kurioje pinigai keičiami į
žetonus, o žetonai – į pinigus, ir papildomai
bendrovės pasirinktoje vietoje yra įspėjamasis
užrašas
„ĮSPĖJAME:
NEATSAKINGAS
LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS
NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI“?

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

Ar įspėjamasis užrašas, nurodytas šio klausimyno
13 punkte, atitinka reikalavimus, nustatytus
Įspėjamųjų užrašų pateikimo lošimų organizavimo
vietose ir lošimus organizuojančių bendrovių
interneto svetainėse taisyklėse? (Pateikiami
Lietuvos Respublikos valstybine kalba, baltame
fone, juodos ar raudonos spalvos raidėmis, 60
dydžio Times New Roman arba Arial paryškintuoju
šriftu, didžiosiomis raidėmis, lošėjui gerai
matomoje vietoje, yra ryškūs ir įskaitomi, tekstui
skirtame plote nėra jokio papildomo teksto ar
ženklų.) (Jei žymima „Ne“, skiltyje „Pastabos“
nurodoma, kokių reikalavimų neatitinka).
Ar patalpos yra izoliuotos, turinčiose atskirą
įėjimą? (Jeigu patalpose yra kitos durys nurodyti
pastabose ir nufotografuoti).
Ar patalpose yra įrenginys, garantuojantis nuolatinį
apšvietimą ir vientisą be sutrikimų lošimo procesą?
(Jei žymima „Taip“, skiltyje „Pastabos“ nurodomas
modelis, įrenginių skaičius, veikimo trukmė).
Ar patalpose įrengta atskira kasa, kurioje pinigai
bus keičiami į žetonus, o žetonai – į pinigus?
Ar patalpose (kazino) įrengta priešgaisrinė sistema?
Ar patalpose bus organizuojama restoranų, barų,
koncertinė veikla, valiutos keitykla. Jei žymima
„Taip“, skiltyje „Pastabos“ nurodoma kokia veikla
ir koks skirtas plotas tai veiklai).
Kiek A kategorijos lošimo automatų numatoma
eksploatuoti patalpose? (Nurodyti skiltyje
„Pastabos“).
Kiek rulečių numatoma eksploatuoti patalpose?
(Nurodyti skiltyje „Pastabos“).
Kiek kortų, kauliukų lošimo stalų numatoma
eksploatuoti patalpose? (Nurodyti skiltyje
„Pastabos“).
Ar patalpose vyksta remonto darbai. (Jei žymima
„Taip“, skiltyje „Pastabos“ nurodyti kokie remonto
darbai vyksta).
Ar patalpose įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo
sistema (įranga, skirta vaizdo įrašams įrašyti,
saugoti, perduoti, apdoroti ir peržiūrėti)? (Jei
žymima ,,Ne“, skiltyje ,,Pastabos“ nurodyti įrangos
buvimo adresą)
Ar patalpose yra organizuojama kita azartinių
lošimų rūšis? (Jei žymima ,,Taip“, skiltyje
,,Pastabos“ nurodyti kokia kita azartinių lošimų
rūšis yra organizuojama).
Ar yra aplinkybių, dėl kurių nėra galimybės atlikti
nuotolinę patalpų apžiūrą? (Jei žymima ,,Taip“,
skiltyje ,,Pastabos“ nurodyti kokios tai aplinkybės).
II SKYRIUS

PATALPŲ FOTOGRAFAVIMAS / FILMAVIMAS
1. Patalpų patikrinimo metu fiksuojama:
1.1. Pastatas, kuriame yra patalpa (-os) (jei patalpos yra šalia mokymosi įstaigos arba bažnyčios, šie
pastatai taip pat fiksuojami);
1.2. Visi įėjimai į patalpą (-as) ir visos patalpoje (-se) esančios durys;
1.3. Išorinė reklama, jei tokia yra;
1.4. Visos (-ų) patalpos (-ų) vaizdas;
1.5. Kasa, kurioje pinigai keičiami į žetonus, o žetonai – į pinigus;
1.6. Klientų registravimo vieta (-os);
1.7. Įrenginys, garantuojantis nuolatinį apšvietimą ir vientisą be sutrikimų lošimo procesą;
1.8. Virš kiekvieno stalo įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema, nepertraukiamai veikianti
vykstant lošimui;
1.9. Lošimo įrenginiai;
1.10. Įspėjamieji užrašai;
1.11. Baras, restoranas, valiutos keitykla jei bus organizuojama barų, restoranų, valiutos keitimo
veikla;
1.12. Įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema ir vaizdo kamera (-os).
2. Kai patalpų apžiūra vykdoma patalpose, šio klausimyno II skyriaus 1.1 -1.12 papunkčiuose
nurodyti objektai fotografuojami bei filmuojami, vykdant nuotolinę patalpų apžiūrą daromas šio
klausimyno II skyriaus 1.1 -1.12 papunkčiuose nurodytų objektų vaizdo įrašas.
PRIDEDAMA:
1.Šio klausimyno II skyriaus 1.1 -1.12 papunkčiuose nurodytų objektų nuotraukos (kai patalpų
apžiūra vykdoma patalpose);
2. Šio klausimyno II skyriaus 2 punkte nurodytų objektų filmuota medžiaga (vaizdo įrašas);
3. Nuotraukos / filmuota medžiaga (vaizdo įrašas), kuriose (-je) užfiksuota kita aktuali
informacija____________
_______________________________________________________________________________.
(nurodoma kokia, reikšminga informacija užfiksuota nuotraukose / filmuotoje medžiagoje)

III SKYRIUS
PATALPŲ TRŪKUMAI
Patikrinimo metu užfiksuoti šie trūkumai, kuriems esant patalpos neatitinka arba iš dalies neatitinka
reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme:
________________________________________________________________________________
(nurodoma, kokie trūkumai užfiksuoti, pažymint atitinkamus klausimyno punktus, kuriuose užfiksuoti trūkumai dėl kurių patalpos neatitinka arba iš
dalies neatitinka reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
IV SKYRIUS
SUTEIKTA KONSULTACIJA
Patikrinimo metu suteikta konsultacija: _____________________________________________
(nurodoma, kokiu klausimu suteikta konsultacija ir jos esmė)

_______________________________________________________________________________ .

V SKYRIUS
KLAUSIMYNĄ PASIRAŠANTYS ASMENYS
Tikrino:

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Su aktu susipažinau:
________________________
(įgalioto bendrovės atstovo pareigos)

________________________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)

Forma patvirtinta
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. DI-760
(2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. DIE-389 redakcija)
LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS
GRĮŽTAMOJO (PAKARTOTINIO) LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETOS PATALPŲ
PATIKRINIMO AKTAS
________________
(data, numeris)

Patikrinimą atlikusio (-ių) Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos darbuotojo (-ų) pareigų pavadinimas, vardas, pavardė:
Patikrinime dalyvavusio bendrovės įgalioto (-ų) darbuotojo (-ų) pareigų pavadinimas, vardas,
pavardė:
Bendrovės, organizuojančios lošimus, pavadinimas:
Lošimų organizavimo vietos (patalpų) adresas:
Tikrinimo pradžia ir pabaiga (data ir laikas):
Patalpose ketinama
organizuoti arba veikia:

Lažybų punktas
Totalizatoriaus punktas
Lošimo namai (kazino)
Automatų salonas
Bingo salonas

Grįžtamojo (pakartotinio) lošimo organizavimo vietos patalpų patikrinimo tikslas:

I SKYRIUS
PATALPŲ FOTOGRAFAVIMAS / FILMAVIMAS
1. Patalpų patikrinimo metu fiksuojama:
1.1. Visi įėjimai į patalpą (-as) ir visos patalpoje (-se) esančios durys;
1.2. Išorinė reklama, jei tokia yra;
1.3. Visos (-ų) patalpos (-ų) vaizdas;
1.4. Kasa;
1.5. Klientų registravimo vieta (-os) (jei tikrinamos lošimo namų (kazino) patalpos);
1.6. Įrenginys, garantuojantis nuolatinį apšvietimą ir vientisą be sutrikimų lošimo procesą (išskyrus
totalizatoriaus ar lažybų punktų patalpas);
1.7. Įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema ir vaizdo kamera (-os);

1.8. Lošimo įrenginiai;
1.9. Įspėjamieji užrašai;
1.10. Baras, restoranas, valiutos keitykla jei bus organizuojama barų, restoranų, valiutos keitimo
veikla.
2. Kai patalpų apžiūra vykdoma patalpose, šio klausimyno II skyriaus 1.1 -1.10 papunkčiuose
nurodyti objektai fotografuojami bei filmuojami, vykdant nuotolinę patalpų apžiūrą daromas šio
klausimyno II skyriaus 1.1 -1.10 papunkčiuose nurodytų objektų vaizdo įrašas.
PRIDEDAMA:
1.Šio klausimyno I skyriaus 1.1 -1.10 papunkčiuose nurodytų objektų nuotraukos (kai patalpų apžiūra
vykdoma patalpose);
2. Šio klausimyno I skyriaus 2 punkte nurodytų objektų filmuota medžiaga (vaizdo įrašas), išskyrus
atvejus kai vykdoma pakartotinė patalpų apžiūra (tuomet fiksuojamos tik tos patalpos (-ų) vietos,
kuriose buvo užfiksuoti trūkumai pirmą kartą tikrinant patalpas);
3. Nuotraukos / filmuota medžiaga (vaizdo įrašas), kuriose (-je) užfiksuota kita aktuali
informacija____________
_______________________________________________________________________________.
(nurodoma kokia, reikšminga informacija užfiksuota nuotraukose / filmuotoje medžiagoje)

II SKYRIUS
PATALPŲ TRŪKUMAI / PATIKRINIMO REZULTATAI
Patikrinimo metu užfiksuoti šie trūkumai, kuriems esant patalpos nebeatitinka arba iš dalies
nebeatitinka reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme:
________________________________________________________________________________
(nurodoma, kokie trūkumai užfiksuoti)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Pakartotinės patalpų apžiūros patikrinimo rezultatai:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(jeigu vykdoma pakartotinė patalpų apžiūra, nurodoma ar pirmą kartą tikrinant patalpas užfiksuoti trūkumai pašalinti/nepašalinti. Jei trūkumai
nepašalinti, nurodoma, kurie nepašalinti)
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ .

III SKYRIUS
SUTEIKTA KONSULTACIJA
Patikrinimo metu suteikta konsultacija: _____________________________________________
(nurodoma, kokiu klausimu suteikta konsultacija ir jos esmė)

_______________________________________________________________________________ .

IV SKYRIUS

KLAUSIMYNĄ PASIRAŠANTYS ASMENYS
Tikrino:

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Su aktu susipažinau:
________________________
(įgalioto bendrovės atstovo pareigos)

________________________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)

