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                                                              PATVIRTINTA 

                                                              Lošimų priežiūros  tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

                          finansų ministerijos direktoriaus  
                                            2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu  Nr. DI-608 

 

 

        UAB „TOP SPORT“  B KATEGORIJOS LOŠIMO 

             AUTOMATŲ SALONO 

      LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS 

 

     I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šis reglamentas nustato bendruosius B kategorijos lošimo automatų salono lošimų 

organizavimo reikalavimus ir tvarką. 

2. Šio reglamento nuostatų privalo laikytis ir lošimų organizatorius, ir lošėjai. 

3. Pagrindinės šiame reglamente vartojamos sąvokos: 

3.1. Azartinis lošimas (toliau – lošimas) – pagal nustatytą reglamentą organizuojamas 

žaidimas arba abipusės lažybos, kurių dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru 

rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio 

nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas.  

3.2. Lošimo automatas (toliau – automatas) – elektroninis prietaisas, sukurtas ir pagamintas 

lošimo tikslais, jį naudojant atsitiktinai laimimi arba pralaimimi pinigai. 

3.3. B kategorijos automatas – riboto laimėjimo automatas, kuriame vienkartinis didžiausias 

laimėjimas neviršija 100,- eurų, didžiausia statoma suma – 50,- centų, vieno lošimo trukmė 

ne trumpesnė kaip 3 sekundės. 

3.4. Automato lošimas – baigtinis vienas automato veikimo ciklas, kurio pradžia yra 

automato įjungimas lošti (paspaudus klavišą), o pabaiga – lošimo rezultato pateikimas. 

3.5. Lošėjas – fizinis asmuo, dalyvaujantis lošimuose. 
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3.6. Statymas – lošėjo pasirinkta pinigų suma nuo 1 iki 50,- centų, prieš pradedant kiekvieną 

lošimą lošėjo sumokama grynais pinigais arba pasirinktą įmoką lošimo automatui nuskaitant 

iš lošėjo surinktų kreditų už vieną automato lošimo ciklą, ne trumpesnį, negu 3 sekundės. 

3.7. Kreditų paskyrimas – tai veiksmas, atliekamas tik iš „SUPER BANKO“ skaitiklyje 

esančių kreditų ir šis veiksmas nėra pripažįstamas statymu. 

3.8. Kreditas – tai sąlyginis lošimo kainos vienetas, suteikiamas lošėjui pradedant lošimą, 

kuris gali būti lošėjo valia išmokėtas jam kaip laimėjimas arba – tęsiant lošimą – panaudotas 

statymams atlikti. 

3.9. Vienkartinis laimėjimas – tai laimėjimas, kurį lošėjas gali išlošti per vieną baigtinį 

automato lošimo ciklą. Vienkartinis laimėjimas negali būti didesnis, negu 100,- eurų. 

3.10. Pagrindinis lošimas – tai lošimas, vykdomas iš kreditų, gautų lošėjui įmetus monetas į 

lošimo automatą. 

3.11. Lošimo pratęsimas – tai lošimas, vykdomas iš pagrindiniame lošime laimėtų kreditų. 

 

II. LOŠIMŲ PAVADINIMAI 

4. „Top Sport“ lošimo automatų salone naudojamų automatų ir jais lošiamų lošimų 

pavadinimai, lošimų atskirais lošimo automatais taisyklės yra nurodomi prieduose prie šio 

reglamento, kurie yra neatskiriama šio reglamento dalis.   

 

    III. LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETA 

5. UAB „Top Sport” lošimai B kategorijos automatais organizuojami lošimo automatų 

salonuose. Lošimo organizavimo vietų adresai yra nurodomi šio reglamento priede, kuris 

tvirtinamas bendrovės direktoriaus įsakymu, pagal leidimus, išduotus Lošimų priežiūros 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu, ir yra 

neatskiriama šio reglamento dalis. Priedo patvirtinta kopija laikoma lošimų organizavimo 

vietose.  
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IV. BENDROSIOS LOŠIMO TAISYKLĖS 

6. UAB „Top Sport“ lošimo automatų salone organizuojami lošimai tik B kategorijos lošimo 

automatais. Į kaupiamojo fondo sistemą B kategorijos automatai nejungiami, dėl to 

kaupiamasis fondas nesudaromas. 

7. Draudžiama lošti savo bendrovės organizuojamuose lošimuose asmenims (patiems, per 

kitą asmenį arba pagal kito asmens išduotą įgaliojimą) – lošimus organizuojančios bendrovės 

steigėjams, akcininkams, juos kontroliuojantiems asmenims, lošimus organizuojančios 

bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariams ir visiems bendrovės darbuotojams. 

8. Lošiant bendrovės organizuojamuose lošimuose B kategorijos automatais, draudžiama 

atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis. Patalpose, kuriose vyksta lošimai, negali būti 

statomi bankomatai. 

9. Bendrovės organizuojamuose lošimuose B kategorijos automatais laimėjimų fondą sudaro 

ne mažiau, kaip 80 procentų visos įmokų sumos. 

10. Lošti automatais pradedama prieš tai sukaupus lošėjo pageidaujamo dydžio kreditų kiekį. 

Kreditai, prieš pradedant lošti nurodytais II skyriuje lošimo automatais, formuojami 10, 20   

centų,  1 ir 2 eurų metalinėmis monetomis, įmetant nurodyto nominalo monetas į tam skirtą 

automato angą. 

Lošėjo sukauptų kreditų kiekis yra nurodomas specialiame automato langelyje „KREDITAS“. 

Sukauptų kreditų kiekis yra apskaičiuojamas monetos nominalą padauginus iš 20, t. y., įmetęs 

į automatą 2,- eurų monetą, lošėjas sukaupia 40 kreditų, įmetęs 10,- centų  monetą – 2 

kreditus. Sukaupti kreditai priklausomai nuo lošėjo pasirinkto statymo dydžio gali būti 

panaudoti skirtingam skaičiui statymų atlikti. Maksimalaus galimo ir leidžiamo atlikti 

statymo vertė yra ne didesnė negu 50 centų. 

11. Lošėjas metalines monetas gali atsinešti arba popierinius banknotus į metalines monetas 

išsikeisti salono kasoje ar banknotų pakeitimo į monetas automatuose. 

12. Lošimo metu lošėjas gali papildyti turimų kreditų kiekį, laimėjimą, išloštą lošimo metu, 

paversdamas kreditais. Laimėjimas paverčiamas kreditais nuspaudus klavišą „PAIMTI“ ir jie 

parodomi langelyje „KREDITAI“. Be to, lošėjo kreditų suma bet kuriuo metu gali būti 

papildyta, įmetant atitinkamo nominalo monetas į lošimo automatą. 
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13. Sukaupti lošėjo kreditai, rodomi langelyje „KREDITAI“, išmokami 1 ir 2 eurų vertės 

metalinėmis monetomis, kurias lošėjas gali išsikeisti salono kasoje į popierinius banknotus.  

Išmokama suma eurais nustatoma lošėjo sukauptus kreditus padalinus iš 20, t. y., lošimo 

pabaigoje lošėjui sukaupus 1 kreditą, jam bus išmokėtas laimėjimas – 5,- centai. Išmokėti 

skirtą ir aukščiau nurodytu būdu apskaičiuotą pinigų sumą nustato lošimo automatas. 

Laimėjimas išmokamas nedelsiant, lošėjui nuspaudus klavišą „IŠMOKĖTI“. Lošėjui 

sukaupus mažiau, negu 20 kreditų, už kuriuos išmokamas laimėjimas, lošimo automatas siūlo 

pratęsti lošimą, panaudojant sukauptus kreditus. Lošėjui nusprendus pasiimti pinigus už 

sukauptus mažiau, negu 20 kreditų, spaudžiamas klavišas „IŠMOKĖTI“, lošimo automatas 

pereina į išmokėjimo raktu režimą, o pinigų likutis išmokamas lošimo automatų salono 

kasoje. 

Lošėjui sukaupus daugiau negu 9 999 (tai riboja išmokėjimo talpyklos talpa) kreditus, lošimo 

automatas laimėjimą išmoka nepriklausomai nuo lošėjo valios, nedelsiant po lošimo ciklo, 

kuriam pasibaigus buvo viršytas nurodytas kreditų kiekis, pabaigos. Jeigu lošimo automate 

pritrūksta nurodyto nominalo monetų lošėjo sukauptiems kreditams išmokėti, tai išmokėjimą 

automatas laikinai sustabdo iki to momento, kol salono administracija neužpildys automato 

laimėjimų išmokėjimo talpyklos reikiamu kiekiu monetų. Apie laikinai sustabdytą monetų 

išmokėjimą lošėjas privalo nedelsdamas informuoti salono administraciją tam, kad ši galėtų 

nedelsdama užpildyti automato laimėjimų išmokėjimo talpyklą. 

14. Visuose bendrovės eksploatuojamuose B kategorijos lošimo automatuose yra įrengtas 

autonominis elektros energijos tiekimo įrenginys, kuris – sutrikus centralizuotam elektros 

energijos tiekimui į lošimų saloną – užtikrina normalų lošimo automatų funkcionavimą ribotą 

laiko tarpą. 

Atsižvelgiant į tai ir siekiant išvengti galimų nesutarimų tarp lošimų organizatoriaus ir lošėjų, 

lošėjai privalo nedelsdami nutraukti lošimą, jeigu salono administracija pareikalauja tai 

padaryti dėl aukščiau šiame reglamento punkte nurodytų priežasčių. Nutraukę lošimą, lošėjai 

privalo iš automato pasiimti visus jiems priklausančius pinigus už lošimo pabaigoje jiems 

likusius lošimo automato apskaitytus kreditus. 

Lošėjams, nenutraukusiems lošimo taip, kaip nurodyta šiame punkte, jokie papildomi 

išmokėjimai iš bendrovės kasos neatliekami, o išmokami automatu atsiradus elektros 

energijos tiekimui. 
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15. Siekdamas išvengti galimų nesutarimų su lošėjais automato techninio gedimo atveju, 

lošimų organizatorius vadovaujasi nuostata, kad esant skirtingiems sukimosi būgno su ant jo 

esančiais simboliais ir elektroninio skaitiklio „Laimėjimas“ parodymams, lošimų 

organizatorius vadovaujasi elektroninio skaitiklio „Laimėjimas“ parodymais, t. y., lošėjo 

pasiektas lošimo rezultatas (laimėjimas) nustatomas remiantis elektroninio skaitiklio 

„Laimėjimas“ parodymais. 

Lošėjas, pastebėjęs būgno ir elektroninio skaitiklio „Laimėjimas“ parodymų neatitikimus, 

privalo nedelsdamas informuoti apie tai salono administraciją. 

16. Automato elektroninės įrangos gedimo atveju, t. y. kai lošėjo sukauptų kreditų 

neįmanoma nustatyti automato elektroniniais skaitikliais būtent dėl elektroninės įrangos 

gedimo, lošėjas privalo nedelsdamas informuoti apie tokį gedimą salono administraciją ir 

nutraukti lošimą tokiu lošimo automatu. Tokiu atveju lošėjui iš automatų salono kasos 

išmokama pinigų suma, atitinkanti automato atmintyje užfiksuotus iki dėl gedimo nutrūkusio 

lošimo turėtus kreditus, jokie išmokėjimai lošėjui iš sugedusio automato negalimi. 

17. Siekdamas apsisaugoti nuo galimo kai kurių lošėjų nesąžiningumo, lošimų organizatorius 

laikosi nuostatos, kad lošėjui negali būti išmokėtas realiai nelaimėtas išlošimas, t. y., lošėjui 

nebus išmokėtas joks kreditais apskaitytas laimėjimas, jeigu automato apskaityta kreditų 

suma yra įgyta nesąžiningai – pvz., įsilaužiant į aparatą ar panaudojant neleistinas 

elektronines priemones. 

                    V. ĮMOKOS, IMAMOS UŽ DALYVAVIMĄ LOŠIME, DYDIS 

18. Jokių papildomų įmokų už dalyvavimą lošime B kategorijos automatu lošėjai nemoka. 

19. Mažiausia įmoka, imama už dalyvavimą lošime (statymas) yra 5 centai, kas atitinka 1 

kreditą. Didžiausia įmoka, imama už dalyvavimą lošime (statymas), yra 50 centų, kas atitinka 

10 kreditų. 

 

 

VI. DIDŽIAUSIA LAIMĖJIMO SUMA 
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20. Lošiant B kategorijos lošimo automatu didžiausia galima vienkartinio laimėjimo suma yra 

100 eurų. 

VII. LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA 

21. Laimėjimą nedelsdamas išmoka lošimo automatas, lošėjui nuspaudus klavišą 

„IŠMOKĖTI“, tačiau tik tuo atveju, jeigu lošėjas lošimo pabaigoje turi sukauptų kreditų. 

Jeigu lošėjas lošimo pabaigoje sukauptų kreditų neturi, tai joks laimėjimas lošėjui negali būti 

išmokėtas. 

Išmokėjimo metu išmokėjimo talpose pritrūkus reikiamo nominalo monetų arba lošimo 

automato gedimo atveju, laimėjimo ir/arba kredito likučio išmokėjimas per automatą galimas 

specialiu raktu, o automate užfiksuoti kredito vienetai apmokami kasoje, teisės aktų nustatyta 

tvarka, naudojant griežtos atskaitomybės pinigų išmokėjimo kvitus. 

22. Laimėjimas išmokamas 1 ir 2 eurų vertės metalinėmis monetomis. 

23. Lošėjui pageidaujant salono kasoje metalinės monetos gali būti iškeistos į popierinius 

banknotus. 

24. Laimėjusiam lošėjui pageidaujant, jam yra išduodama Valstybinės mokesčių inspekcijos 

nustatytos formos pažyma, skirta pagrįsti gautas pajamas. 

25. Registracijos žurnale – nustačius asmenų tapatybę – registruojami asmenys, išlošę ir/arba 

kasoje keičiantys į žetonus, pinigų sumas, kurių gavimas yra apmokestinamas LR teisės aktų 

nustatyta tvarka ir/arba apie kurių statymą/keitimą kasoje į žetonus LR teisės aktų nustatyta 

tvarka Bendrovė privalo informuoti kompetentingas institucijas. Jei lošėjas tokiu atveju 

atsisako pateikti asmens dokumentą, laimėjimo išmokėjimas atidedamas iki to laiko, kol 

asmens dokumentas bus pateiktas. 

26. Vyriausybės nustatyta tvarka lošimų organizatorius praneša teritorinei Valstybinei 

mokesčių inspekcijai apie laimėjimą ar pralaimėjimą, jeigu laimėjimo ar pralaimėjimo suma 

viršija Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti bei perleidžiamų lėšų 

deklaravimo įstatymo 2 straipsnyje nustatytą indeksuotą dydį. 

 

VIII. PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 
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27. Visas galimas pretenzijas lošėjas turi teisę pateikti lošimų organizavimo vietos 

administracijai iškart po to, kai susidaro ginčytina situacija. Jeigu nesutarimų nepavyksta 

išspręsti nedelsiant, tai lošėjas ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo kilusio konflikto dienos 

privalo raštu kreiptis į UAB „Top Sport“ administraciją Kaune, S. Dariaus ir S. Girėno g. 

31A.      

28. Lošėjo pateiktoje pretenzijoje turi būti išsamiai nurodytos kilusių nesutarimų sąlygos, 

aplinkybės bei pagrindai, kuriais remdamasis lošėjas mano, kad jo pretenzija turi būti 

patenkinta. 

29. Lošimų organizatorius lošėjo pretenziją, atitinkančią aukščiau nurodytas nuostatas, 

išnagrinės per 10 kalendorinių dienų ir apie priimtą sprendimą raštu informuos pretenziją 

pateikusį asmenį jo nurodytu adresu. 

30. Lošėjas, nesutinkantis su lošimų organizatoriaus sprendimu dėl pateiktos pretenzijos, gali 

jį skųsti Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar kitoms 

valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

            

   IX. LOŠĖJŲ BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS 

31. Salono lankytojai turi teisę kreiptis į salono administraciją visais salono lankytojus 

dominančiais su lošimu automatais susijusiais klausimais, jeigu salono administracijos 

kompetencija leidžia jai į pateiktus klausimus atsakyti. 

32. Visi lošimų salono lankytojai privalo laikytis viešosios tvarkos bei elgtis taip, kad jų 

elgesys neprieštarautų geros moralės principams. 

33. Salone draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų. 

34. Draudžiama į lošimo saloną vestis naminius gyvūnus. 

35. Salono lankytojams draudžiama savo elgesiu trukdyti lošėjams bei kitiems salono 

lankytojams. 

36. Salono lankytojams draudžiama į saloną neštis ginklus, išskyrus asmenis, saugančius 

lošimų saloną ir pareigūnus, įstatymų nustatyta tvarka vykdančius tarnybines funkcijas. 
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37. Salono lankytojams draudžiama bet kokiomis priemonėmis mechaniniu ar 

elektromagnetiniu būdu mėginti veikti lošimo automatus. Nustačius bet kokius lošimo 

automatų pažeidimus, salono lankytojai, kalti dėl automatų pažeidimų atsiradimo, privalo 

visiškai atlyginti lošimo automatų pažeidimu padarytą žalą bendrovei pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos įstatymus.    

38. Lošėjai, pastebėję bet kokius lošimų automato pažeidimus arba automato parametrus, 

netinkamus lošti automatu (pvz., atidarytas automato korpuso dangtis), privalo nedelsdami 

informuoti apie tai salono administraciją. Pradėti lošti tokiu automatu yra draudžiama. 

 

X. SALONO DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS 

39. Salono darbuotojai privalo užtikrinti šio reglamento ir Lietuvos Respublikos azartinių 

lošimų įstatymo normų laikymąsi. 

40. Salono darbuotojai privalo padėti salono lankytojams susipažinti su šiuo reglamentu, 

organizuojamų lošimų taisyklėmis, esminiais kiekvieno lošimo principais, galimais išlošimų 

variantais. 

 41. Esant abejonėms dėl salono lankytojo amžiaus, salono darbuotojai turi teisę iš lankytojo 

pareikalauti lankytojo amžių patvirtinančio dokumento. 

 42. Salono administracija turi teisę nenurodydama jokių priežasčių neįleisti į saloną lošimų 

organizatoriui nepriimtinų asmenų arba paprašyti palikti saloną bet kuriuos asmenis, kurių 

elgesys – salono administracijos nuomone – yra netinkamas ir nepriimtinas kitų salono 

lankytojų atžvilgiu. 

Jeigu salono lankytojai nepaiso salono administracijos reikalavimo palikti salono patalpas, tai 

salono administracija turi teisę imtis visų Lietuvos Respublikos įstatymuose leistinų būdų 

savo ir kitų salono lankytojų teisėtiems interesams apginti. 

43. Lošėjui pareikalavus darbuotojai privalo jį supažindinti su šiuo reglamentu, jo priedais bei 

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu. 

 

XI. LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO REGLAMENTO SAUGOJIMO TVARKA 
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44. Lošimų organizavimo reglamentas ir jo priedai patvirtinami Lošimų priežiūros tarnybos 

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu, kurio kopijos, 

bendrovės direktoriaus įsakymu bus patvirtintos ir saugojamos visose UAB „Top 

Sport“ priklausančiose lošimų organizavimo vietose. 

45. Lošimų Priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  patvirtintas 

lošimų organizavimo reglamento ir jo priedų originalai bus saugojami UAB „Top 

Sport“ buveinėje, adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 31 A, Kaune. 

 

  Direktorius                                                                                                     Dainius Gulbinas 


