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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ STEIGTI LOŠIMŲ 

ORGANIZAVIMO VIETĄ AR TĘSTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VEIKLĄ LOŠIMŲ 

ORGANIZAVIMO VIETOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2022 m. liepos       d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 5, 81, 9, 13, 21 straipsnių pakeitimo ir

įstatymo papildymu 241 straipsniu įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, vykdydama Lošimų organizavimo

vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir

kriminogeninei situacijai konkrečių rekomendacinių vertinimo kriterijų sąrašą, patvirtintą Lošimų

priežiūros tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. DIE-180 „Dėl Lošimų organizavimo

vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir

kriminogeninei situacijai konkrečių rekomendacinių vertinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Šilalės

rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti

lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

Savivaldybės meras                   

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės sutikimo atidaryti ar 

steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų 

organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje 

išdavimo tvarkos aprašo 

priedas

_____________________________________________________________________

(buveinės pavadinimas, kodas, adresas, el. paštas, telefono numeris)

_____________________________________________________________________

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos

administracijos direktoriui 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI (PRATĘSTI) SUTIKIMĄ STEIGTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETĄ 

20__ m. ________ __ d.

             Prašau išduoti (pratęsti) sutikimą steigti (tęsti veiklą) lošimų organizavimo vietą (-oje).

   (reikiamą pabraukti)

 

_____________________________________________________________________________ ,

 

(lošimų organizavimo vietos adresas)

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(lošimų rūšys)

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(esami lošimų įrenginiai, jų skaičius)

  

Pranešimą norėčiau gauti el. paštu:

––––––––––––––––––––––––––––––––––

(elektroninio pašto adresas)

 

 

 

 



                                                                                               Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

                                                                                               projektų antikorupcinio

                                                                                               vertinimo taisyklių

                                                                                               2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ STEIGTI LOŠIMŲ

ORGANIZAVIMO VIETĄ AR TĘSTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VEIKLĄ LOŠIMŲ

ORGANIZAVIMO VIETOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalioja Lietuvos

Respublikos azartinių lošimų įstatymo pakeitimo nuostatos, kuriose nustatyta, kad bendrovės,

norinčios steigti lošimo namus ar tęsti jų veiklą, privalo gauti Savivaldybės tarybos, kurios teritorijoje

planuojama vykdyti ši veikla, sutikimą. Savivaldybės taryba, nagrinėdama bendrovės prašymą išduoti

sutikimą steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo

vietoje, vadovaujasi nustatytais lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui,

kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai vertinimo

kriterijais. Sprendimo tikslas – užtikrinti tinkamą lošimų veiklos organizavimą Šilalės rajono

savivaldybės teritorijoje. 

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimo

projektas. Sprendimo projektą inicijavo Vyriausybės atstovų įstaigos vyriausybės atstovas Klaipėdos

ir Tauragės apskrityse 2022 m. liepos 15 d. raštu Nr. S4-97(5.15E) „Dėl azartinių lošimų įstatymo

nuostatų įgyvendinimo“.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 5, 81, 9, 13, 21

straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymu 241 straipsniu įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Lošimų

organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai

aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių rekomendacinių vertinimo kriterijų sąrašu, patvirtintu

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. DIE-180 „Dėl Lošimų

organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai

aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių rekomendacinių vertinimo kriterijų sąrašo

patvirtinimo“.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Nėra.

4. Laukiami rezultatai. Pritarus sprendimo projektui bus patvirtintas naujas teisės aktas,

reglamentuojantis sutikimų išdavimą ar pratęsimą bendrovėms, kurios vykdys lošimų organizavimo

veiklą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, bus sudaryta galimybė įvertinti situaciją, ar bendrovė

gali vykdyti lošimų organizavimo veiklą pagal nustatytus kriterijus.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. Nėra.

Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė            2022-07-18       Nijolė Marozienė

(pareigos) (parašas)                    (vardas, pavardė)



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ STEIGTI LOŠIMŲ

ORGANIZAVIMO VIETĄ AR TĘSTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VEIKLĄ LOŠIMŲ

ORGANIZAVIMO VIETOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Nijolė Marozienė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

Nesudaro

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

  Nėra

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina
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6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

 Taip

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai Nėra

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
 Šilalės rajono savivaldybės    

administracijos 

Turto ir socialinės paramos 

skyriaus vyresnioji specialistė 

Nijolė Marozienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos

 vyriausiasis  specialistas

 Mindaugas Mikutavičius

(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

2022-07-18 2022-07-18
(parašas) (data)  (parašas) (data)
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______________



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m.               d. sprendimu

Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ STEIGTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

VIETĄ AR TĘSTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VEIKLĄ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

VIETOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Šilalės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų

organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)

reglamentuoja sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų

organizavimo vietoje išdavimo tvarką.

2. Sprendimą dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo

veiklą lošimų organizavimo vietoje Šilalės rajone priima Šilalės rajono savivaldybės (toliau –

Savivaldybė) taryba.

3. Sutikimas ar atsisakymas išduoti sutikimą įforminamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

Sprendimo projektą rengia Savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius (toliau

– Turto ir socialinės paramos skyrius).

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos

azartinių lošimų įstatyme. 

5. Lošimus turi teisę organizuoti bendrovės, gavusios licencijas organizuoti lošimus ir

leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba gavusios licencijas

organizuoti lošimus Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatyta tvarka.

6. Bendrovės, pageidaujančios steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų

organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje, Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

6.1. prašymą (priedas), kuriame nurodoma: bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės

adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, lošimų organizavimo vietos adresas, numatomų

organizuoti ar organizuojamų lošimų rūšys, numatomi, esami lošimo įrenginiai, jų skaičius;

6.2. gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų daugumos sutikimą, jei

lošimų organizavimo vietą ketinama atidaryti ar steigti gyvenamajame name, kurio pirmame aukšte

esančios negyvenamosios patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai

ir kuris iš gatvės turi pagrindinį įėjimą, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę.

7. Bendrovių prašymus nagrinėja Savivaldybės administracija.

8. Jeigu prašyme išduoti sutikimą steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų

organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje ar su prašymu pateiktuose dokumentuose nurodyti

neteisingi duomenys ar pateikti ne visi privalomi pateikti dokumentai ir informacija, ne vėliau kaip

per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti sutikimą steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų

organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje gavimo dienos bendrovei pranešama apie

nustatytus trūkumus ir nurodomas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų terminas jiems pašalinti.

9. Savivaldybės tarybos sprendimo dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą ar pratęsti

lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje projektas nerengiamas, jei lošimų

organizavimo vietą numatoma steigti arba lošimų organizavimo veiklą tęsti lošimų organizavimo

vietose, nurodytose Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje. Tokiu

atveju bendrovė informuojama Savivaldybės administracijos direktoriaus raštu. 

10. Nagrinėjant bendrovių prašymus steigti lošimų organizavimo vietą yra atliekamas

poveikio vertinimas pagal šiuos kriterijus:

10.1. atstumas nuo lošimų organizavimo vietos iki švietimo įstaigos turi būti ne mažesnis

nei 100 m; atstumas matuojamas nuo švietimo įstaigos teritorijos pradžios (tvoros ar kiemo pradžios)

iki lošimų organizavimo vietos išorinės sienos;
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10.2. atstumas nuo lošimų organizavimo vietos iki kultūros ar sveikatos priežiūros įstaigos

turi būti ne mažesnis nei 100 m; atstumas matuojamas nuo kultūros ar sveikatos priežiūros įstaigos

išorinės sienos iki lošimų organizavimo vietos išorinės sienos;

10.3. atstumas nuo lošimų organizavimo vietos iki religinės bendruomenės ar bendrijos turi

būti ne mažesnis nei 100 m; atstumas matuojamas nuo religinės bendruomenės ar bendrijos teritorijos

pradžios ar pastato, kuriame įsikūrusi religinė bendruomenė ar bendrija, išorinės sienos iki lošimų

organizavimo vietos išorinės sienos.

11. Nagrinėjant lošimus organizuojančių bendrovių prašymus tęsti lošimų organizavimo

veiklą lošimų organizavimo vietose yra atliekamas poveikio vertinamas pagal šiuos kriterijus:

11.1. įvertinami viešosios tvarkos nustatyti pažeidimai (jei jų yra) lošimų organizavimo

vietoje, kurių skaičius per 5 metus turi būti ne didesnis nei 10 atvejų (duomenys tikrinami konkrečios

lošimų organizavimo vietos adresu); kriterijaus vertinimui naudojami Informatikos ir ryšių

departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešai prieinami duomenys

(https://maps.ird.lt/map/), vertinant 5 metų laikotarpį iki prašymo užregistravimo Savivaldybės

administracijoje dienos;

11.2. nustatoma, ar leidimo organizuoti lošimus galiojimo laikotarpiu nepablogėjo vietos,

kurioje veikė lošimų organizavimo veikla, kriminogeninė situacija, ar buvo nustatyta administracinių

nusižengimų, kurių skaičius už 5 metus turi būti ne didesnis nei 10 atvejų (duomenys tikrinami

konkrečios lošimų organizavimo vietos adresu); kriterijaus vertinimui naudojami Informatikos ir

ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešai prieinami duomenys

(https://maps.ird.lt/map/), vertinant 5 metų laikotarpį iki prašymo užregistravimo Savivaldybės

administracijoje dienos.

12. Kiti Savivaldybės administracijos padaliniai ir (ar) seniūnijos prireikus pagal

kompetenciją privalo Savivaldybės administracijos padaliniui, nagrinėjančiam bendrovės prašymą ir

atliekančiam bendrą poveikio vertinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu suteikti prašomą

informaciją, susijusią su konkrečios lošimų organizavimo vietos bendru poveikio vertinimu.

13. Turto ir socialinės paramos skyrius Savivaldybės tarybai teikia svarstyti sprendimo

projektą dėl sutikimo steigti lošimo namus ar tęsti lošimų organizavimo veiklą, kai įmonė atitinka

Aprašo 10 ar atitinkamai 11 punktuose nurodytus reikalavimus. 

14. Savivaldybės tarybos sprendimų projektai nerengiami ir Savivaldybės tarybos sutikimai

neišduodami:

14.1. jei bendrovė per Aprašo 8 punkte nustatytą terminą nepateikia trūkstamų dokumentų

ir (ar) nepašalina prašyme nustatytų trūkumų;

14.2. Aprašo 9 punkte nurodytu atveju;

14.3. jei bendrovė neatitinka Aprašo 10 ar atitinkamai 11 punkte nurodytų reikalavimų.

15.  Apie Savivaldybės tarybos priimtą sprendimą bendrovė informuojama raštu.

________________________________
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