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UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTO PAKEITIMAS IR 

PAPILDYMAS 

 

Šiuo UAB „Top Sport“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento (toliau – Reglamentas) pakeitimu 

yra pakeičiamas ir papildomas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio mėn. 23 d. įsakymu Nr. DI-421 patvirtinto Reglamento 11 

punktas ir Reglamento Priedo Nr. 1 Nuotolinio lošimo lažybų organizavimo taisyklės 21 punktas.  

 

1. Šis Reglamento pakeitimas pakeičia ir papildo Reglamento 11 punktą, kuris išdėstomas taip: 

 

„11. Lošėjas turi teisę bet kuriuo metu išsimokėti Lošėjo lošimų sąskaitoje esančias pinigines lėšas 

Bendrovės interneto tinklapyje numatytais būdais negrynaisiais pinigais į Lošėjo mokėjimo sąskaitą. 

Lošėjas, norėdamas išsimokėti Lošėjo lošimų sąskaitoje esančias lėšas negrynaisiais pinigais, Lošėjo 

paskyroje turi pasirinkti norimą išmokėti pinigų sumą, išmokėjimo būdą (Lošėjo mokėjimo sąskaitą, į 

kurią turi būti atliktas išmokėjimas) ir patvirtinti išmokėjimą. Lošėjas taip pat turi teisę išsimokėti į 

Lošėjo lošimų sąskaitą įmokėtas, bet lošimams nepanaudotas, lėšas bet kuriame Bendrovės lažybų 

punkte grynaisiais pinigais, tačiau bendra per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų išsimokama suma 

grynaisiais pinigais neturi viršyti 100 eurų dydžio, išskyrus atvejus, kai atskiru Bendrovės direktoriaus 

sprendimu nustatyta kitaip.“ 

 

2. Šis Reglamento pakeitimas pakeičia ir papildo Reglamento Priedo Nr. 1 Nuotolinio lošimo lažybų 

organizavimo taisyklės 21 punktą, kuris išdėstomas taip: 

 

„21. Esant pagrįstam įtarimui, kad Lažybų įvykio rezultatas buvo pasiektas dėl nesąžiningo Lažybų 

įvykio (varžybų) dalyvių susitarimo (pavyzdžiui, įtariama, kad nesąžininga veikla lėmė Lažybų įvykio 

baigtį (pavyzdžiui, įtariama, kad Lažybų įvykio eigą/baigtį lėmė neleidžiami susitarimai, įtariama, kad 

Statymą dėl Lažybų įvykio atliko (atlieka) asmenys (asmuo), kurie patys dalyvauja kaip lažybų įvykio 

dalyviai, žaidėjai, treneriai, teisėjai, vienodus Statymus ar jų kombinacijas atlieka tarpusavyje susiję 

asmenys ir pan.)) ar kitokios nesąžiningos lažybų įvykio (varžybų) dalyvių veiklos, tokio Lažybų įvykio 

pagrindu apskaičiuotų laimėjimų išmokėjimas už tokį Lažybų įvykį Statymus atlikusiems lošėjams gali 

būti Bendrovės  vadovo raštišku sprendimu (įsakymu) vienašališkai laikinai sustabdomas, siekiant 

surinkti su galimai nesąžiningu Lažybų įvykiu susijusią informaciją ir atlikti pirminį galimai nesąžiningų 

veiksmų tyrimą, tačiau bet kokiu atveju toks sustabdymas negali tęstis ilgiau nei 72 (septyniasdešimt dvi) 

valandas nuo atitinkamo Lažybų įvykio pradžios. Apie Bendrovės vadovo įsakymą laikinai sustabdyti 

laimėjimų išmokėjimą yra informuojami visi lošėjai, informaciją apie tokį įsakymą paskelbiant 

Bendrovės interneto tinklapyje. Per šiame punkte nurodytą laikiną laimėjimų išmokėjimo sustabdymo 

laikotarpį Bendrovei surinkus pakankamai informacijos, preliminariai patvirtinančios galimai 
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nesąžiningo Lažybų įvykio faktą, Bendrovė kreipiasi į Lažybų įvykio sporto šakos federaciją (jei 

taikytina), ikiteisminio tyrimo instituciją, Lošimų priežiūros tarnybą, tarptautinę lažybų asociaciją ar kitą 

(-as) (vieną ar kelias) kompetentingą (-as) instituciją (-as) (įskaitant, bet neapsiribojant bendroves, 

vykdančias sporto varžybų ir/ar lažybų sandorių stebėseną) (toliau – kompetentinga institucija) dėl 

tyrimo dėl galimai nesąžiningo Lažybų įvykio. Bendrovė, per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų 

gavusi šios (-ių) atitinkamos (-ų) kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) atsakymą dėl pradėto arba 

nepradėto tyrimo, apie tai nedelsiant informuoja Lošimų priežiūros tarnybą. Bendrovei kreipusis į 

atitinkamą (-as) kompetentingą (-as) instituciją (-as), laimėjimų išmokėjimo sustabdymo terminas 

Bendrovės  vadovo raštišku sprendimu (įsakymu) yra pratęsiamas iki tol, kol bus gauta informacija, kad 

tyrimas nepradėtas, arba, pradėjus tyrimą, iki bet kokio galutinio vienos ar kelių kompetentingų 

institucijų atitinkamo sprendimo priėmimo dienos. Apie laimėjimų išmokėjimo sustabdymo termino 

pratęsimą informuojami visi lošėjai, informaciją apie tokį įsakymą paskelbiant Bendrovės interneto 

tinklapyje. Kompetentingai (-oms) institucijai (-oms) nepradėjus tyrimo ir Bendrovei gavus šią 

informaciją, Bendrovė nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, išmoka Lažybų įvykio 

pagrindu apskaičiuotus laimėjimus lošėjams. Kompetentingai (-oms) institucijai (-oms) pradėjus tyrimą, 

Bendrovė ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo bet kokio galutinio aukščiau nurodytos vienos 

ar kelių kompetentingų institucijų atitinkamo sprendimo priėmimo dienos priima sprendimą dėl 

aptariamo Lažybų įvykio pagrindu apskaičiuotų laimėjimų išmokėjimo (taikytina tuo atveju, jei kilę 

įtarimai dėl galimai nesąžiningo Lažybų įvykio nurodytu atitinkamos kompetentingos institucijos 

sprendimu nėra patvirtinami) ar tokio Lažybų įvykio anuliavimo (taikytina tuo atveju, jei atitinkama 

kompetentinga institucija savo sprendimu patvirtina, kad aptariamas Lažybų įvykis yra susijęs su 

nesąžininga veikla).“ 

 


