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Santrauka
Nors loterijos Lietuvoje organizuotos dar tarybiniais metais ir atkūrus nepriklausomybę tai 
nebuvo naujovė, tačiau moderni azartinių lošimų rinka (kurioje loterijos užima reikšmingą 
dalį) Lietuvoje pradėta kurti tik 2001 m., kai gegužės 17 d. Seimas priėmė Azartinių lošimų 
įstatymą ir jis įsigaliojo liepos 1-ąją.

Tad 2021 m. modernios Lietuvos lošimų rinka švęs savo dvidešimtmetį – tai proga ap-
žvelgti įvairias patirtis ir įvertinti dabar vykstančius procesus. Nauja Seimo kadencija ir nau-
ja Vyriausybė – labai geras laikas įvertinti ir aptarti, ar dabartinis reguliavimas ir situacija lo-
šimų rinkoje geriausiai atitinka valstybės, vartotojų ir rinkos dalyvių interesus bei poreikius.

Valstybės sprendimų naudą lemia ne vien iždo gaunamos pajamos, bet surastas kom-
promisas, užtikrinantis progresyvų požiūrį į lošimus, kaip į socialines rizikas valdančios 
visuomenės pramogą ir laisvalaikio būdą. Nesubalansuotas reguliavimas stipriai sumažina 
valstybės gaunamą naudą, iškraipo rinką ir žlugdo smulkesnius jos dalyvius.

Knygoje analizuojami viešai skelbti duomenys, kurie atskleidžia reguliavimo ir rinkos 
ydas, sufleruoja neišnaudotų galimybių kryptis:

• 2001–2002 m. įstatymų leidėjas pasinaudojo ES valstybių patirtimi ir Lietuvos loši-
mų rinką formavo remdamasis „rizikų valdymo“ modeliu, kurio esmė – lošimai nėra 
blogis, o socialinę riziką turinti, bet kontroliuojama visuomenei naudinga veikla, 
paslaugos. Šiandien šis modernus požiūris yra išnykęs iš viešosios politikos, lošimai 
yra demonizuoti ar, remiantis pasenusiu „alibi“ modeliu, juos net iš viso siūloma su-
naikinti. Toks požiūris neturi vietos globaliame pasaulyje, kai lošimai yra pasiekiami 
vos įjungus mobilaus telefono ekraną.

• Nestebėdami ir nevaldydami lošimų keliamų rizikų, valstybės politiką esame  sukon-
centravę į vis radikalesnių bei perteklinių ribojimų griežtinimą. Maksimalius riboji-
mus be jokios diversifikacijos siūlome taikyti net ir nuosaikiems lošimams. Tokioje 
iškreiptoje realybėje rezultatas yra atvirkščias deklaruotiems tikslams – nuosaikūs 
lošimai stumiami lauk, o ima dominuoti agresyviausios ir socialiai rizikingiausios 
rūšys.

• Lietuvoje neanalizuojama ir neperimama geroji Europos valstybių reguliavimo prak-
tika, nuosekliai neanalizuojama lošimų sektoriaus kuriama nauda visuomenei – tiek 
tiesioginė per mokesčius, darbo vietas, tiek ir netiesioginė per laisvalaikio įvairovę, 
nekilnojamojo turto sektoriaus plėtrą, naujų traukos centrų formavimąsi.
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• Panašiai nepastebėta ir naujų technologijų įtaka visai rinkai bei lošimams. Neturint 
šių duomenų neįmanoma objektyviai pamatuoti neigiamų pokyčių, kai dėl nuotoli-
nių lošimų plėtros mažėja suminė nauda valstybei, nesiūloma to keisti.

• Lietuvoje nėra atlikta Europoje taikomų mokesčių politikos modelių, todėl dalies sek-
torių kuriama pridėtinė vertė valstybei lieka nepateisinamai menka ir Europos lygiu 
yra viena iš mažiausių. Valstybės iždas negauna pajamų, nesukuriamos darbo vietos.

• Nors prieš du dešimtmečius įkurta nepriklausoma Valstybinė lošimų priežiūros ko-
misija buvo tapusi ekspertinės kompetencijos centru, tačiau 2012 m. komisiją refor-
mavus į tarnybą prie Finansų ministerijos ji neteko ir ekspertinių kompetencijų, ir 
net formalios galimybės atsispirti politikų įtakai.

Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija, vienijanti nuosaikius lošimus (ribotų 
statymų ir laimėjimų) organizuojančias bendroves, kviečia susipažinti su bene pirmą kar-
tą vienoje vietoje apibendrintais lošimų rinkos duomenimis ir ieškoti sprendimų, kurie 
leistų Lietuvai tapti modernios ir gerąją lošimų reguliavimo praktiką taikančios valstybės 
pavyzdžiu.
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Recenzija
2021 04 28, Vilnius

„Azartinių lošimų Žalioji knyga“ yra retas bandymas apžvelgti trumpą pastarųjų dešim-
tmečių Lietuvos azartinių lošimų ir loterijų istoriją. Formalus azartinių lošimų legalizavimo 
taškas – 2001-ųjų metų gegužės mėn., kai Seimas ryžosi žengti svarbų strateginį žingsnį ir 
legalizavo azartinius lošimus. Šiandien galima neabejojant teigti, jog tai buvo neišvengiama, 
o interneto ir kitų elektroninės erdvės suteikiamų pramogų galimybių plėtros metais gal net 
ir pavėluota.

Vertinant knygos struktūrą atkreiptinas dėmesys, kad daugelis pateikiamų duomenų 
yra viena ar kita forma skelbti anksčiau, tačiau beveik visais atvejais tai atsitiktiniai, ats-
kiri, menkai tarpusavyje susiję pjūviai – finansiniai, sociologiniai, politiniai, ekonominiai 
ir pan. Kritiškai vertinant pateikiamą informaciją, atkreiptinas dėmesys į tai, kad kai kurie 
informacijos šaltiniai yra fragmentiniai, neatskleidžiantys viso ir pilno trijų dešimtmečių 
konteksto. Trūksta duomenų (kiek jų galima viešais skelbti ir tinkamai panaudoti šiuos duo-
menis vertinimui) iš teisėsaugos institucijų – finansinių nusikaltimų tyrimų ir kitų tarnybų. 
Dėl pakankamai griežtų asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir šių duomenų prieigos ri-
botumo, tik iš dalies atskleista situacija dėl probleminių azartinių lošimų vertinimo aspektų 
ir jų masto. Akivaizdu, kad tam tikros institucijos linkusios nepalankiai ir priešingai vertinti 
esamą situaciją azartinių lošimų klausimais ypač jautriose ir didžiulį visuomeninį rezonansą 
iššaukiančiose diskusijose apie neigiamas lošimų pasekmes. Todėl kontroversiškoms vie-
šoms diskusijoms pagrindą sukuria oficialių valstybės institucijų disponavimas skirtingais 
kaupiamų duomenų masyvais. Šiuos duomenis reikėtų labai kruopšiai išanalizuoti bei įver-
tinti ilgalaikėje perspektyvoje tam sukonstruojant įvairiapusę ir tarpkryptinę metodologiją, 
kiek įmanoma, apjungiant skirtingas socialinių mokslų kryptis (ekonomiką, psichologiją, 
politiką, sociologiją, teisę), o kol jos pagrindu gautų rezultatų nėra, atskirų duomenų fra-
gmentų naudojimas racionalioms bei konstruktyvioms diskusijoms pagrįsti kelia tam tikrų 
abejonių.

Taigi, atkreiptinas dėmesys ir į kitą aplinkybę – specializuotų mokslo studijų ir moks-
linių tyrimų azartinių lošimų tematika išties nėra gausu. Juose analizuojami tik kai kurie 
– siauresnio pobūdžio probleminiai aspektai. Tuo tarpu, šiems klausimams spręsti valstybės 
politiką formuojantys pasiūlymai dažniausiai siūlomi vienos ar kitos institucijos, politikų 
ar interesų grupių. Tačiau, kaip jau paminėta auksčiau, labai retai jos turi nuoseklų meto-
dologinį pagrindimą, aiškius racionalius argumentus ir iš to išplaukiančiais faktais paremtą 
struktūrą.
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Knygoje konstatuojama, kad nuoseklių globaliuoju valstybės mastu ekonominių tyrinė-
jimų Lietuvoje nei Finansų ministerija, nei Lošimų priežiūros tarnyba (ir anksčiau veikusi 
Valstybinė lošimų priežiūros komisija) nėra atlikusios. Į tai turėtų būti atkreipiamas dėme-
sys, nes šio sektoriaus sukuriama pamatuota pridėtinė finansinė vertė valstybei ir visuo-
menei yra daugiamilijoninė, kasmet į valstybės ir savivaldybių biudžetus, tikslinius fondus 
lošimų ir loterijų veikla suneša dešimtis milijonų eurų pajamų.

Studija, kurią paruošė Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija, atspindi šios rū-
šies lošimų problematiką, pateikia organizatorių požiūrį į veiklos iššūkius. Demokratinėje 
visuomenėje tai atviro ir kritiško viešojo diskurso objektas, kuris užpildo oficialių valstybės 
įstaigų ir institucijų veiklos spragas bei skatina trūkstamas informacijos skiltis pildyti bei 
nuolatos tobulinti. Todėl „Azartinių lošimų Žalioji knyga“ yra vertingas ir įdomus bei naują 
požiūrį reflektuojantis leidinys, orientuotas į skaidrią bei viešą diskusiją apie įprastai daug 
dėmesio susilaukiančią azartinių lošimų ir loterijų rinką, jos ateitį.

Prof. dr. Tadas Limba
Mykolo Romerio universiteto

Verslo ir ekonomikos institutas
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I.
Lošimai: globalios industrijos 

portretas šiandien
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Šiais laikais azartiniai lošimai skirstomi į dvi pagrindines grupes: antžeminius ir nuotolinius 
(virtualius arba angl. online gambling). Tradicinės ir pagrindinės antžeminių lošimų rūšys yra 
šios: kazino (lošimų namai, kuriuose dažniausiai lošiami stalo lošimai ir veikia neribotų staty-
mų lošimo automatai), lošimų automatų salonai, lažybos ir loterijos. Kazino nuo lošimų auto-
matų salonų skiriasi statymo dydžiais, laimėjimų sumomis, organizatorių pajamomis ir riziko-
mis priklausomybei. Toks skirstymas yra sąlyginis, nes priklauso nuo reguliavimo, pavyzdžiui, 
– kai kurių loterijos bilietų atsakymus žaidėjas gali sužinoti tą pačią akimirką (momentinės 
loterijos), tačiau žaidimo amžiaus cenzas kai kuriose šalyse yra nuo 16 metų, kai visų kitų 
lošimų – 18 ar 21 metai. Visos antžeminių lošimų rūšys siūlomos ir nuotoliniuose žaidimuose, 
kurie šiuo metu visame pasaulyje auga ypač greitai (palyginus su antžeminiais žaidimais) dėl 
didelio prieinamumo, patrauklumo, lošimo greičio, investicijų į reklamą apimčių ir kt.

Pasaulio lošimų pramonė patiria sparčią kaitą dėl technologijų plėtros, besikeičiančių 
kartų bei pandemijos. Prognozuojama, kad toliau stiprės lošimų skaitmenizacija, ypač augs 
lošimai mobiliuosiuose įrenginiuose. Visgi, ekspertai mano, kad virtualioje aplinkoje nuoto-
liniai lošimai nepakeis ar neišstums gyvai vykdomų lošimų, kadangi abiem atvejais kuriama 
skirtinga dalyvaujančių asmenų patirtis. Tačiau skaitmenizacija ir spartus nuotolinių lošimų 
augimas atneša daug iššūkių – jie veikia pramonės struktūrą ir vartotojus, reikalauja regu-
liuojančių institucijų dėmesio.

Azartinių lošimų pramonė laikoma reguliuojamos ekonomikos sektoriumi, kuris priklauso 
nuo valstybės reguliavimo sprendimų. Sektorių tiesiogiai veikia valstybių noras ir gebėjimai 
reguliuoti lošimų veiklą – nustatant atskirų lošimų rūšių reglamentus, susiejant juos su tinka-
mu vartotojų finansiniu ir psichologiniu saugumu, saugant vartotojus nuo galimų neigiamų 
socialinių padarinių. Tinkamas lošimų rinkos reguliavimas patenkina gyventojų pasirinkimą 
ir norą žaisti azartinius žaidimus, užtikrina valstybės pajamas, surenkamas iš mokesčių, darbo 
vietų kūrimą, padeda sukurti sąžiningą ir atvirą sistemą vartotojams, mažina nusikalstamumą, 
valdo socialines rizikas, apsaugo nepilnamečius, užtikrina lošimų verslo skaidrumą.

Europos Komisija lošimus priskiria paslaugų sektoriui, kurio veikimo principas yra grin-
džiamas laisve steigtis ir teikti paslaugas. Valstybės narių reguliavimo sistemos turi atitikti 
ES teisę, nors valstybėms narėms suteikiama laisvė nustatyti su lošimais susijusius tikslus ir 
priimti juos pasiekti leidžiančius sprendimus. Valstybės narės nustato reguliavimo politikos 
tikslus, išsamiai apibrėžia apsaugos lygį, tačiau kartu turi užtikrinti atitiktį ES teisės, vidaus 
rinkos principams ir taisyklėms.

Vyraujantys reguliavimo, visuomeniniai ir technologijų iššūkiai, susiję su lošimais negali 
būti tinkamai vykdomi ES valstybėms veikiant atskirai. Pastaruoju metu nuotoliniai lošimai 
susilaukia daug aukščiausio lygio ES institucijų dėmesio dėl jų tarpvalstybinio pobūdžio 
bei technologinių galimybių. Tik nacionalinėmis priemonėmis neįmanoma suteikti varto-
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tojams veiksmingos apsaugos tiek dėl internetinės aplinkos, tiek dėl dažnai valstybių ribas 
peržengiančių nuotolinių lošimų pobūdžio.

Galima išskirti dvi pagrindines Europos valstybių reguliavimo politikos strategijas: vals-
tybinė monopolija arba licencijavimas / diversifikavimas. Ekspertai išskiria ir trečią vari-
antą, kai valstybės reguliavimas negali būti priskirtas nei vienai, nei kitai grupei. Prie tokių 
valstybių jie priskiria ir Lietuvą (Nikkinen, 2014).

Dažnai teigiama, jog monopolinė lošimų reguliavimo sistema yra pasenusi ir nesuteikia 
galimybės vystytis ir konkuruoti verslui. Be to, kai kurių mokslininkų teigimu, nacionalinių 
monopolijų taikymas gali skatinti nelegalių azartinių lošimų rinkos augimą. Nepaisant to, 
Europos šalyse loterijoms dažnai taikomas monopolinis reguliavimas, kai išskirtinėmis tei-
sėmis valstybiniai ar atrinkti privatūs loterijų operatoriai organizuoja nacionalines loterijas. 
Šioms, garantuotą pelną gaunančioms bendrovėms, kartu nustatoma prievolė remti valsty-
bėms svarbius projektus sporto, kultūros, meno ir kt. srityse. 

Lentelė 1. Trys lošimų reguliavimo modeliai

Draudimo modelis Alibi modelis Rizikos modelis

Laikotarpis Iki 1950 1950–1990 Po 1990

Lošimų moralinis vertinimas Nuodėmė Yda Pramoga

Politikos strategija Konfliktas Nuolaida Sutarimas

Lošimų įstatymų esmė Lošimas vertinami 
kaip visuomeninės 
tvarkos sutrikimas

Lošimas gali būti vertinamas 
kaip socialinė veikla, todėl 
legalizavimas gali būti 
svarbus kovojant prieš 
šešėlines rinkas

Lošimų rinka yra 
ekonomiškai svarbi

Pajamų gavėjas Pajamos, jeigu ir yra, 
atitenka tik iždui

Visuomenei svarbiems 
tikslams (kultūra, 
sportas etc.)

Privatus pelnas taip pat 
leidžiamas

Pagrindinis rūpestis Kova prieš lošimo 
išnaudojimą

Nusikaltėlių dalyvavimas 
lošimų pramonėje

Išorinės pasekmės kaip 
nesaikingas ir probleminis 
lošimas

Veiklos vykdymas Neteisėtos įmonės Monopolijos Didelės rizikos organizacijos

Kontrolės įstaigos Teisėsauga Teisės normos ir socialinės 
vertybės

Mokslo tyrimai ir sveikatos 
apsauga

Ideali valstybės samprata Nacionalinė valstybė Gėrovės valstybė Rizikų visuomenė

Šaltinis: Kingma (2002).
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Lošimų reguliavimo diversifikavimas – sisteminė priemonė kontroliuojanti problemi-
nio lošimo mastą. Parametrinis (t. y. lošimų savybių, parametrų) reguliavimas, reikalavimų 
jiems išskaidymas mažina probleminių lošimų ir socialinių pasekmių riziką.

Ekspertai pažymi, kad esminis valstybinio azartinių lošimų reguliavimo atskaitos taškas 
turėtų būti atsakingas lošimas (angl. responsible gambling). Atsakingas lošimas – tai toks 
azartinių lošimų paslaugų teikimas, kai siekiama valdyti socialinę riziką, kuri susijusi su 
paslaugų vartotojams ir kitoms su azartiniais lošimais susijusioms grupėms.

Mažiau rizikingų lošimų (loterijų, automatų su ribotais statymais ir kt.) atveju, ekspertai 
rekomenduoja (Bühringer, 2007) taikyti mažiau intensyvų prieigos ribojimą, tačiau stipriai 
riboti lošimo parametrus. Lengvai prieinami, bet ribotų lošimo parametrų lošimai valstybės 
lygiu turėtų būti traktuojami kaip viena iš kasdienio laisvalaikio praleidimo formų. Nėra 
tikslinga šių lošimų vartotojų asmenų identifikacija ar geografine prasme ribojama prieiga. 
Tuo pat metu priimant sprendimus dėl tokių lošimų parametrų (pavyzdžiui, statymų ar lai-
mėjimų ribų) rekomenduojama atsižvelgti į valstybės gyventojų skirtingų formų laisvalai-
kiui išleidžiamas vidutines pinigų sumas.

Visų tipų lošimų paslaugų teikėjai turėtų siekti kuo anksčiau atpažinti probleminio lošimo 
situacijas. Rekomenduojama visoje valstybėje vykdyti probleminio lošimo stebėsenos ir greito 
reagavimo programas, kas 3–5 metus atlikti reguliarius ir sociologijos požiūriu validžius bei 
reprezentatyvius probleminio lošimo paplitimo tyrimus, kuriems valstybė turi skirti reikalin-
gą finansavimą. Tokios priemonės leistų identifikuoti reguliavimo spragas, laiku jas ištaisyti.

Valstybės gaunama nauda turtina valstybę ir visuomenę, tačiau lošimų reguliavimas turi 
subalansuoti naudą valstybei ir valdyti socialines rizikas visuomenei.
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II.
Geroji praktika –  

„rizikų valdymo“ modelis  
Didžiojoje Britanijoje
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Didžiosios Britanijos lošimų rinka laikoma viena geriausiai valdomų (reguliuojamų) Euro-
poje ir pasaulyje. Per paskutinius 300 metų lošimai Didžiojoje Britanijoje buvo tiek skatinti, 
tiek draudžiami. Tad ši rinka yra šimtmečių tęstinio reguliavimo, išbandant įvairius mode-
lius ir sprendimus, rezultatas.

Šiuo metu azartinius lošimus prižiūri Didžiosios Britanijos azartinių lošimų komisija 
(angl. British Gambling Commission), veikianti pagal 2005 m. priimtą ir 2007 m. įsigaliojusį 
Azartinių lošimų įstatymą (angl. Gambling Act). Įstatymas apima visas lošimų rūšis, išsky-
rus loterijas, kurias reglamentuoja Nacionalinės loterijos įstatymas (angl. National Lottery 
Act). 2019 m. priimti įstatymų pakeitimai įnešė naujovių aiškiau atribojant lošimų grupes. 
Pavyzdžiui, loterijų dalyviai turi turėti minimalų 18 metų amžių (buvo 16), o vienai didelių 
parametrų lošimo automatų kategorijai B2, kuri naudota lažybų punktuose, maksimali sta-
tymo suma sumažinta nuo 100 iki 2 svarų.

Didžiojoje Britanijoje nėra ribojamas licencijų skaičius, ribojamas tik lošimo namų (ka-
zino) skaičius. Nacionalinė loterija yra valstybės monopolija, tačiau ją organizuoja privatus 
operatorius „Camelot“, laimėjęs šią teisę viešame konkurse. Privačias mažąsias loterijas ribo-
tu tiražu (skirtas labdarai) organizuoja kiti operatoriai. „Tote“ turi monopoliją (nors yra pri-
vačiose rankose) žirgų lenktynių lažybose. Didžiojoje Britanijoje nustatytos įvairios lošimų 
organizatorių pareigos ir veiklos ribojimai, jie priklauso nuo lošimų rūšies (Stewart-John- 
son, 2015; Nikkinen, 2014).

2005 m. įkurtas Atsakingų azartinių lošimų fondas (angl. Responsible Gambling Fund), 
kurio lėšos skiriamos veikloms, susijusioms su probleminio lošimo prevencija. Fondo lėšos 
kaupiamos iš lošimų rinkos pajamų. Institucija, kuri tiesiogiai atsakinga už probleminio 
lošimo tyrimus ir probleminių lošėjų gydymą, yra „GamCare“. Jos veikla remiasi piliečių 
atstovavimu ir savanorišku darbu.

„William Hill“ tyrimai rodo, kad apie 70 proc. Didžiosios Britanijos gyventojų kasmet daly-
vauja azartiniuose lošimuose. Lošimų komisijos 2016 m. vykdyto tyrimo ataskaitoje teigiama, 
kad probleminis lošimas tarp gyventojų yra sąlyginai mažas. Nuo 2013 m. probleminių lošėjų 
dalis yra stabili ir siekia apie 0,5 proc. visos Didžiosios Britanijos suaugusiųjų gyventojų.

Paskutinės viešai skelbtos Lošimų komisijos 2020 m. lapkričio mėn. ataskaitos duomeni-
mis, Didžiosios Britanijos rinkos pagrindiniai faktai:

1. Nuotoliniai lošimai užima apie 39% rinkos (5,7 mlrd. svarų pajamų).

2. Loterijos užima antrą vietą rinkoje su 3,4 mlrd. svarų sterlingų GGR (angl. gross gam- 
ing revenue), kurie surinkti iš bendros parduotų bilietų vertės (7,9 mlrd.) atėmus 
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prizus, sąnaudas ir privalomas išmokas „gerų tikslų“ paramai, kurios siekė 1,7 mlrd. 
Apie šias aukas detali informacija pateikiama atskiroje ataskaitoje.

3. Antžeminės lažybos – trečioje vietoje su 2,4 mlrd. svarų sterlingų lošimų veiklos 
pajamomis.III.
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III.
Lietuvos rinkos raida
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III.I. 1990 m. – pirmoji „lietuviška“ loterija „Olimpas“
Tarybiniais metais organizuotos įvairios sąjunginės loterijos – „SportLoto“, DOSAAF ir 
kitos. 1984 m. Lietuvoje pradėtos organizuoti sportinės loterijos rungtynių metu, kai per 
Vilniaus „Žalgirio“ ir Klaipėdos „Atlanto“ rungtynes buvo galima su bilietu laimėti loterijos 
prizą – automobilį „Žigulį“. 1988 m. atkurtas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), 
o 1990 m. jam suteikta teisė organizuoti pirmąją momentinę loteriją „Olimpas“.

1992 m. gruodžio mėn. LTOK įsteigė ne pelno siekiančią loterijų organizavimo bendrovę „Oli-
fėja“. Pirmaisiais metais įmonės pelnas, atskaičius privalomus mokesčius į valstybės biudžetą, buvo 
skiriamas olimpinių rinktinių rengimo ir dalyvavimo olimpinėse žaidynėse išlaidoms padengti.

1994 m. Ministro Pirmininko pareigas einant LDDP deleguotam Adolfui Šleževičiui, Vy-
riausybė 10 metų terminui LTOK ne pelno siekiančiai įmonei „Olifėja“ suteikė teisę rengti 
skaitmeninę loteriją. Ne mažiau kaip 70 procentų loterijos pelno turėjo būti skiriama Lietu-
vos olimpiniam fondui ir LTOK remti.

1995 metų birželį Seimas valstybės valdomą įmonę „Olifėja“ įstatymu apsaugojo nuo 
konkurentų – Užsienio kapitalo investicijų Lietuvos Respublikoje įstatyme buvo nustatyta, 
jog užsienio kilmės kapitalo investicijos loterijų organizavimo srityje neleidžiamos.

III.II 1997 m. – dalinis (48,7%) nacionalinės loterijos privatizavimas
Esminis „Olifėjos“ virsmas, nulėmęs tolesnę loterijų plėtrą, įvyko 1997-ųjų birželį, kai LTOK 
priklausanti ne pelno siekianti įmonė buvo reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę. Po 
reorganizacijos Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui iš 100% akcijų liko 51,3%. pake-
tas. Naujaisiais faktiniais nacionalinės loterijos monopolio valdytojais tapo privačių asmenų 
grupė – tuometinių „Olifėjos“ vadovų komanda.

Faktinis nacionalinės loterijos monopolio privatizavimas buvo įgyvendintas deklaruo-
jant modernizaciją – fizinių asmenų grupės prisiimtos paskolos buvo naudojamos naciona-
linio loterijų bilietų platinimo tinklo sukūrimui, perleidžiant atitinkamą akcijų dalį.

III.III. 2001 m. – lošimų legalizavimas
Plačia apimtimi Azartinių lošimų paslaugų teikimas Lietuvoje buvo įteisintas 2001 m. ge-
gužės 17 d., priėmus Azartinių lošimų įstatymą. Tais metais buvo įsteigta Valstybinė lošimų 
priežiūros komisija (VLPK), į kurią tais pačiais metais su prašymais gauti licencijas kreipėsi 
4 bendrovės (suteiktos tik 2 licencijos).
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Pirmosios VLPK nariais valstybės vadovai paskyrė gerbiamus ir patyrusius asmenis: Pre-
zidentas – Česlovą Blažį ir Petrą Naviką, Vyriausybė – Eduardą Eigirdą ir Joną Ragauską, 
Seimo Pirmininkas – Iloną Daivą Gajauskienę ir Vytautą Janulį.

III.IV. 2002–2009 m.: sparti sektoriaus plėtra,  
Rusijos krizė ir mokesčių didinimas
Legalizavus lošimus tapo aišku, jog būtina diegti pažangesnį Europos valstybėse naudojamą 
rinkos modelį ir lošimus diferencijuoti pagal jų veiklos parametrus. Todėl skirtingas politi-
nes partijas atstovaujantys Seimo nariai Gintautas Šivickas, Juozas Olekas, Alfonsas Dailis 
Barakauskas ir kiti ėmėsi iniciatyvos papildyti Azartinių lošimų įstatymą. 

2002 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo įstatymo pataisos, suskirsčiusios lošimų automatus į neri-
boto ir riboto laimėjimo (A ir B kategorijas) bei uždraudusios A kategorijos automatus eks-
ploatuoti lošimų automatų salonuose. Vietoje licencijų organizuoti stalo lošimus ir licencijų 
organizuoti lošimus automatų salonuose, pradėtos išduoti licencijos organizuoti stalo loši-
mus ir lošimus A kategorijos automatais lošimo namuose (kazino) bei licencijos organizuoti 
lošimus B kategorijos automatais salonuose.

Nepaisant sparčios B kategorijos lošimo automatų ir lažybų sektorių plėtros, lošimų rin-
koje jau 2004–2005 m. įsigalėjo lošimo namai (kazino), kurių įplaukos iš azartinių lošimų 
organizavimo sudarė daugiau nei pusę visų Lietuvos lošimų rinkoje (įskaitant loterijas) už-
dirbtų lošimo veiklos pajamų.

2007 m. lošimų plėtra atkreipė įstatymų leidėjų dėmesį, įstatymo pataisomis buvo siū-
loma vienaip ar kitaip riboti lošimų plėtrą. Siūlyta net paskelbti kelių metų moratoriumą, 
kurio metu nebūtų leidžiama atidaryti nė vienos naujos lošimų organizavimo vietos.

Dėl ekonomikos krizės 2008 m. pabaigoje įvykdyta „naktinė“ mokesčių reforma visiškai ne-
palietė lažybų sektoriaus, todėl šiame sektoriuje veiklą vykdančios įmonės toliau didino lažybų 
punktų skaičių, jau 2009 m. bendrosios lošimo pajamos iš lažybų organizavimo augo 14,5%.

III.V. 2012 m. – VLPK pertvarka į LPT
2010 m. toliau fiksuotos neigiamos finansų krizės pasekmės visiems lošimų rinkos sekto-
riams (išskyrus lažybas): lošimo namų bendrosios lošimo pajamos sumažėjo 17,7%, B kate-
gorijos lošimo automatų salonų veiklos lošimo pajamos – 3,6%. 2010 m. vasario mėn. veiklą 
nutraukė „Grand Casino World“, o lažybų bendrovė „Omnibetas“ buvo parduota ir vėliau 
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tapo „TonyBet”. Priešingai visai rinkai, lažybų sektorius toliau augo – 2010 m. lažybų punktų 
skaičius išaugo penktadaliu (20,9%), o bendrosios lošimo pajamos 8,4%.

2011 metų rudenį Seimas nusprendė reorganizuoti nepriklausomą ir kolegialiai sprendi-
mus priimančią Valstybinę lošimų priežiūros komisiją į prie Finansų ministerijos veikiančią 
ir direktoriaus vadovaujamą Lošimų priežiūros tarnybą (LPT). Šis sprendimas, įsigaliojęs 
2012 m. kovo 1 d., iš esmės sunaikino nuo politikų nepriklausomą lošimų kompetencijos 
centrą, institucija tapo jokios ekspertinės pozicijos neturinčia tarnyba, čia dirbę specialistai 
perėjo į privatų sektorių.

Kartu su institucine pertvarka buvo planuojama atnaujinti ir lošimus reglamentuojan-
čius teisės aktus. 2011 metų rugpjūčio mėnesį Seimo valdyba sudarė pagrindines frakci-
jas atstovaujančių šešių Seimo narių darbo grupę, kuriai pavedė parengti naujos redakcijos 
azartinius lošimus ir loterijas reglamentuojančių teisės aktų projektus. Vėliau loterijų regu-
liavimo klausimai dėl laiko trūkumo buvo išskirti į atskirą veiklos barą.

Darbo grupė įstatymų projektuose turėjo suformuluoti viešosios politikos principus, nu-
matyti valstybinio finansavimo šaltinius atlikti reguliarius ir validžius lošimų ir loterijų papli-
timo tyrimus pagal pasaulines DSM-IV, SOGS ar kitas metodikas. Teisės aktų projektai turėjo 
būti parengti iki 2012 metų balandžio 16 dienos, tačiau po įvairių diskusijų ir tobulinimų 
galutinis Azartinių lošimų įstatymo projektas Nr.4393(2) registruotas tik 2014 metų sausį.

Naująją įstatymo redakciją darbo grupė rengė įsitraukus ir visų asocijuotų verslo orga-
nizacijų atstovams, remtasi Didžiosios Britanijos rinkos reguliavimo ir priežiūros patirtimi. 
Tam 2012 metų vasario mėnesį organizuota darbo grupės narių ir verslo asociacijų atstovų 
išvyka. Londone susipažinta su Sporto, žiniasklaidos ir kūrybinių industrijų ministerijos 
patirtimi reguliuojant lošimų ir loterijų verslą, apsilankyta skirtingų lošimų organizavimo 
vietose. Birmingeme su Lošimų komisijos nariais ir atsakingais pareigūnais organizuotas 
seminaras, atsakyta į Lietuvos delegacijos narių klausimus.

Naujojoje redakcijoje buvo siūloma įteisinti nuotolinius lošimus, sudaryti sąlygas lošimo 
įrenginių gamybai Lietuvoje, išskirti naują itin mažų statymų antžeminių lošimų įrengi-
nių rūšį B1, taip leidžiant lošimų veikloje dalyvauti smulkiam ir vidutiniam verslui. Tokius 
nuosaikius 1-2 įrenginius siūlyta leisti naudoti kavinėse, restoranuose bei kitose laisvalai-
kio įstaigose, turinčiose prekybos alkoholiu licenciją. Deja, bet politinė valia modernizuoti 
lošimų rinką buvo nepakankama ir projekto idėjos buvo atsisakyta, jo atskiros dalys buvo 
panaudotas tik kelių projekto skirsnių įgyvendinimui 2015 metais legalizuojant nuotolinius 
lošimus ir įvedant euro valiutą.
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III.VI. 2014 m. – euro valiutos įvedimas
Nors euro valiutos įvedimas buvo planuojamas iš anksto, tačiau lošimų teisinio reguliavimo 
pokyčiai B sektoriuje naudojamiems lošimų automatams patvirtinti likus vos 2 mėnesiams 
iki 2015-ųjų pradžios. Tai smarkiai apsunkino pasiruošimą ir tapo esmine finansine našta 
nuosaikius lošimus organizuojančioms bendrovėms.

B kategorijos lošimo automatai veikia naudojant monetas. Todėl Lietuvos sprendimas 
nuo 2015-ųjų pradžios naudoti kitą valiutą reiškė ir visų rinkoje naudojamų daugiau nei 3 
tūkst. B kategorijos lošimo automatų pertvarkymą naujoms euro monetoms. Būtent B kate-
gorijos automatams buvo iškilusi veiklos tęstinumo rizika, nes jų įkainiai tiesiogiai įtvirtinti 
įstatymuose ir negalėjo būti keičiami poįstatyminiais teisės aktais. Kitų lošimų rūšių, įskai-
tant loterijas, statymo dydžiai nėra nustatyti įstatymais, todėl organizatorių pasirenkami 
savarankiškai ir tvirtinami LPT reglamentu.

III.VII. 2016 m. – nuotolinių lošimų legalizavimas
Nuotoliniai lošimai buvo legalizuoti po kelerių metų neapibrėžtos padėties rinkoje, kai 2011 m. 
VLPK pirmininko įsakymais buvo patvirtinti trijų lažybų organizatorių nuotolinių lažybų re-
glamentai. Nors šie įsakymai nacionalinių teismų buvo pripažinti neteisėtais, tačiau trys lažybų 
bendrovės visą šį laiką (iki 2016-01-01) faktiškai organizavo nuotolines lažybas, susikūrė sau 
vartotojų bazę, teikė paslaugas ir taip įgijo konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius.

Sprendimas 2015 m. įteisinti nuotolinius lošimus rėmėsi ne sisteminiu reguliavimo at-
naujinimu, tačiau chaotišku atskirų nuostatų perėmimu, kai nuotolinių lošimų įteisinimas 
įgyvendintas perėmus tik vieną dalį iš naujos Azartinių lošimų įstatymo projekto redakcijos, 
kurią parengė speciali Seimo valdybos iš keturių frakcijų atstovų sudaryta darbo grupė.

III.VIII. 2017 m. – probleminių lošėjų registras ir tikrinimas
Siekiant sukurti piliečiams galimybę atsiriboti nuo lošimų, įstatymų leidėjas įsteigė specialų 
registrą, kuriame kaupiami piliečių prašymai neleisti jiems lošti. Registras netaikomas lote-
rijų organizatoriams, o visi kiti privalo patikrinti lošėjo tapatybę su registro įrašais.

Tačiau įstatymu sukurtas specialusis registras galimai pažeidžia žmogaus teisių apsaugos 
principus, nes yra neproporcingas ir neatitinka realaus problemos masto. Nebuvo atlikta 
jokių reprezentatyvių probleminio lošimo paplitimo tyrimų, tik subjektyvių deklaracijų 
pagrindu dešimtys tūkstančių žmonių įrašomi į registrą, kurio duomenys vėliau gali būti 
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panaudoti prieš tuos pačius asmenis. Dėl tokios paviešintos aplinkybės, pavyzdžiui, 2017 m. 
iš pareigų turėjo atsistatydinti Sveikatos apsaugos ministro patarėjas Artūras Mažrimas.

Pažymėtina, kad registre šiuo metu sukaupta jau dešimčių tūkstančių asmenų bylos, kai 
realus besigydančių asmenų nuo priklausomybės lošimams skaičius Lietuvoje (pagal Valsty-
binės ligonių kasų 2015–2020 m. duomenis) tesiekia vos 50–80 asmenų per metus.

Kartu registras visiškai nesuderintas su kitų ES valstybių reguliavimu ir „buvimas“ lietu-
viškame registre niekaip neriboja kitų ES valstybių narių organizuojamų lošimų nuotolinės 
pasiūlos Lietuvoje arba fizinės atitinkamose kaimyninėse valstybėse.

III.IX. 2017 m. – visų lošimo įrenginių sujungimas
Siekiant operatyviau kontroliuoti lošimų veiklą numatyta į vieningą kontrolės sistemą su-
jungti visus Lietuvoje veikiančius lošimo įrenginius. Centrinėje duomenų valdymo sistemo-
je realiu laiku bus kaupiami duomenys apie organizuojamus lošimus.

Pagal tvarką, kuri turėtų įsigalioti nuo 2021 m. lapkričio 1 d., sujungimas į bendrą siste-
mą taps privalomas A ir B lošimų automatams, nors mažo našumo ir ribotų statymų lošimų 
automatai (Lietuvoje – B kategorija) Europos valstybėse prie tokios sistemos nėra jungiami 
dėl santykinai didelių kaštų ir realiai mažo poveikio bendram lošimo mastui.

III.X. 2019 m. – mokesčių didinimas
Neįvertinus 2008 m. „naktinės mokesčių reformos“ pasekmių, 2019 m. lapkričio mėn. 
įstatymų leidėjas nusprendė didinti mokesčius visoms lošimo rūšims, išskyrus loterijas. 
Didžiausias santykinis mokesčių naštos augimas teko nuosaikius lošimus siūlantiems B ka-
tegorijos automatams. Įstatymų leidėjo valia, mėnesinis įrenginio mokestis padidėjo nuo 
87 iki 130 eurų, t. y. 49,4%. Dėl to bendroji mokestinė našta (kaip veiklos pajamos dalis) 
padidėjo daugiau nei 6 procentiniais punktais.

Taip dar kartą patvirtinta, kad valstybės politika siekiama padaryti nuosaikių lošimų 
pasiūlą nepatrauklią komerciniu požiūriu, o rinką koncentruoti agresyviausių nuotolinių 
lošimų bei monopolio sąlygomis veikiančios privačios loterijos sektoriuose.

Pažymėtina, kad tuo pat metu įstatymų leidėjas priėmė naujos redakcijos Loterijų įsta-
tymą, kuriuo pakartojo 2015 m. „neteisėtų nuotolinių lažybų“ legalizavimo praktiką. Nauja 
įstatymo redakcija įteisintos tos naujos loterijų rūšis, kurios iki tol buvo leistos LPT direk-
toriaus įsakymu, nors jį Generalinė prokuratūra ginčijo teisme kaip prieštaraujantį viešajam 
interesui.
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III.XI. Po 20 metų – kur esame
2020 m. visos Lietuvos lošimų rinkos (kartu su loterijomis) veiklos bendrosios pajamos su-
darė 150,4 mln. eurų. Lošimų priežiūros tarnybos užsakymu bendrovės „Vilmorus“ 2020 m. 
spalio mėn. atlikta visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad lošimus lošia apie 12% pi-
liečių, turinčių 18 ir daugiau metų (apie 335 tūkst.). Tad vienas lošiantis asmuo vidutiniškai 
išleidžia apie 363,9 € per metus arba 30,3 € per mėnesį. „Vilmorus“ apklausos respondentai 
teigė vieno lošimo seanso išleidžiantys apie 20 €.

Nors Lošimų priežiūros tarnyba (skirtingai, nei anksčiau veikusi Valstybinė lošimų prie-
žiūros komisija) nebeskelbia atskirų lošimų organizatorių veiklos rezultatų, tačiau Registrų 
centro skelbiamose metinėse ataskaitose matyti, jog atskiruose lošimų rinkos sektoriuose 
dominuoja šios bendrovės:

• neribotų statymų (stalo lošimų ir A kategorijos automatų) – „Olympic Casino Group 
Baltija“;

• lažybų – „Top Sport“;

• ribotų statymų (B kategorijos automatų) – „Tete-a-tete” kazino;

• loterijų – „Olifėja“ (kartu su jos dominuojančių privačių akcininkų valdoma „Euloto“).

Vertinant Covid-19 krizės įtaką rinkos struktūrai matyti, jog apčiuopiamai sumenko gy-
vai organizuojamų B ir A kategorijos automatų ir stalo lošimų rinkos dalys, o toliau sparčiai 
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Lentelė 2. Lietuvos lošimų rinkos struktūra (lošimų veiklos pajamos)



28

plėtėsi nuotoliniu būdu vykdomi lošimai (ypač nuotoliniai neribotų statymų A kategorijos 
lošimai, kurie dabar užima apie 51 proc. visų nuotolinių lošimų).

Lietuvos lošimų ir rinkos struktūra pagal lošimų veiklos rezultatą (t. y. iš surinktų staty-
mų sumų atėmus išmokėtus laimėjimus):

Įstatymais ir kitais teisės aktais nuo 2002 m. Lietuvoje buvo siekiama įtvirtinti parame-
trinio lošimų rinkos reguliavimo principus, reglamentuojančius tam tikrus parametrus ats-
kiroms lošimų rūšims ir nustatant proporcingas prieinamumo sąlygas (reikalavimai lošimo 
vietai, lošėjų amžius ir kt.) atskiroms lošimų rūšims.

Šiandien įstatyminėje bazėje yra išskirtos atskiros lošimų rūšys, bet jų parametrinis 
reguliavimas menkai skiriasi, daugelis reikalavimų visiškai vienodi tiek itin agresyviems, 
tiek ir nuosaikiems lošimams. Nepaisoma, kad šios lošimų rūšys iš esmės skiriasi savo 
socialine rizika.

Daugelyje užsienio šalių labai azartiškų lošimų rinka reguliuojama reglamentuojant ats-
kirų azartinių lošimo rūšių parametrus, taip ribojant jų azartiškumo lygį.. Tai leidžia riboti 
lošimų rinkos koncentraciją, išvengti itin agresyvių lošimų įsigalėjimo rinkoje. Lietuvoje 
tokios kiekybinės lošimų reguliavimo priemonės nėra taikomos. Legalizavus nuotolinius lo-
šimus parametrinio reguliavimo principai ir ankstesnės pastangos iš viso liko deklaratyvios.

Skirtingai nei kitose valstybėse, Lietuvoje loterijos nėra įstatymu priskirtos lošimams, 
nors Europos Sąjungos teisės aktai loterijas traktuoja kaip vieną iš lošimų rūšių. Lietuvo-
je loterijų organizatorių teikiama labdara ir parama, skirtingai nei kitose valstybėse, labai 
menkai prisideda prie visuomeninių projektų finansavimo.
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Lentelė 3. Lošimų rinkos struktūra iki (2019 m.) ir per Covid-19 krizę (2020 m.) pagal GGR dalį
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Lošimų rinkos pajamų struktūros analizė rodo, kad 2004–2007 m. loterijų pajamų dalis 
mažėjo nuo 37,3% iki 16,5%, tačiau 2008–2012 m. augo iki 28,3%. 2013–2014 m. šiek tiek 
sumažėjusi, 2015 m. vėl išaugo ir siekė 28,5% visos lošimų rinkos pajamų. 2020 m. (9 mėne-
sių duomenys) loterijoms tenka jau 30,5 procentai rinkos.

Atskiruose lošimų rinkos sektoriuose rinką pasidalijusios 3–4 įmonės, iš kurių viena už-
ima daugiau nei pusę sektoriaus. Tai rodo oligopolinių rinkos struktūrų formavimosi ten-
denciją.

Pastaraisiais metais iš lošimų ir loterijų organizatorių surenkamos mokestinės pajamos 
kasmet siekia vidutiniškai 26,6 mln. eurų, todėl ši suma suteikia galimybę kasmet suteikti 
panašios vertės viešųjų paslaugų. Be to, ši lošimų teikiama nauda valstybei galėtų būti dar 
didesnė, jei būtų sudarytos sąlygos efektyviai šio verslo plėtrai, pavyzdžiui, būtų suteikta 
galimybė versle dalyvauti smulkesniam vietiniam verslui.

Socialinis lošimų poveikis Lietuvoje dėl informacijos ir periodinių tyrimų stokos negali 
būti deramai įvertintas. Detali socialinių rizikų valdymo būklė būtų aiški, jei būtų atliekami 
validūs sistemingi periodiniai probleminio lošimo paplitimo tyrimai.

Nepaisant įvairių iššūkių, per praėjusius 20 metų Lietuvoje lošimų pramonė susiformavo 
kaip iš esmės sklandžiai veikiantis, laisvalaikio praleidimo paslaugas teikiantis, mokesčius 
mokantis, darbo vietas kuriantis ekonomikos sektorius šalia daugybės kitų.

Per praėjusius metus tapo akivaizdu, jog kitose ilgo rizikų valdymo istoriją turinčiose 
šalyse lošimų pramonę reguliuojančios institucijos vaidmuo yra ypač svarbus, nuo jos veiks-
mų priklauso valstybės gaunamos naudos ir socialinių rizikų balansas.

Reguliavimo politikos sėkmę lemia kelios svarbiausios dalys:

• ilgalaikė nuosaiki valstybės politika (strategija);

• įstatymų leidybos ir vykdymo dalyvių sąžiningumas;

• kompetentinga ir nepriklausoma reguliuojanti institucija;

• reguliarus strateginių ir taktinių sprendimų pasekmių vertinimas, vykdant empiri-
nius ir teorinius tyrimus.

Per praėjusius 20 metų šių dalių būklė Lietuvoje buvo labai įvairi, dėl to susiklostė savita 
lošimų reguliavimo tradicija ir rinkos sandara, kurią apžvelgiame kitame skyriuje.
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IV.
Lošimai Lietuvoje šiandien
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Pavyzdinę Didžiosios Britanijos lošimų rinką kontroliuojančios institucijos reguliariai atlie-
ka išsamius rinkos tyrimus, naudoja ekonometrinius ir kitus modelius, kurių modeliavimo 
išvados naudojamos formuojant teisėkūros iniciatyvas, tai tampa pagrindu mokslo įžvalgo-
mis pagrįstai valdysenai.

Tokia praktika nėra taikoma Lietuvoje. Valstybės politiką formuojanti Finansų ministe-
rija, kitos institucijos ir įstatymų leidėjas neatlieka (nepaisant daugkartinių raginimų) jokių 
mokslo metodikomis paremtų tyrimų, neskelbia išsamių rinkos padėties analizių. Be šių 
duomenų įstatymų leidyba yra eklektiška ir atsitiktinė, remiasi atskirų tariamų problemų 
aktualizavimu ir pionierišku „sprendimu“.
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pokytisFizinių  
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Lentelė 4. 

Todėl jau artimiausiai ateičiai siūlome kitokį požiūrį. Remdamiesi užsienio valstybių 
praktika įvertinome ekonometrinius parametrus, sujungėme skirtingų institucijų viešai 
skelbtus duomenis ir visa tai apibendrinome.

Šioje apžvalgos dalyje remiamės 2008 m. Kanados provincijų konsorciumo užsakymu 
parengtų lošimų socioekonominio poveikio gairių (angl. Socio-Economic Impact of Gamb-
ling Framework, SEIG) modelį. Pagal jį nagrinėjame lošimų veiklos įtaką įvairiais socialiniais 
ir ekonominiais pjūviais.
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IV.I. Darbo vietos
Pažymėtina, jog lošimų organizatorių sukuriamos darbo vietos lemia augančius samdos po-
reikius ir kituose aptarnaujančiuose sektoriuose. Skaičiuojama, kad 100-tui lošimų organi-
zatorių darbuotojų aptarnauti sukuriama dar apie 30 darbo vietų kituose verslo sektoriuose.

Vidutinis mėnesinis lošimų rinkos darbuotojo atlyginimas

Teigiamas azartinių lošimų veiklos ekonominis poveikis – fizinių asmenų pajamos. Daž-
niausiai pasireiškia per lošimų sektoriuje dirbančių asmenų darbo užmokesčio dydį. Lygin-
tinas su kitose ekonominės veiklos srityse dirbančių asmenų darbo užmokesčiu.
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Lentelė 5. Darbuotojų skaičius Lietuvos lošimų rinkoje

* Lietuvos statistikos departamentas nepateikia palyginamųjų 2015–2019 m. duomenų

0

200

600

400

800

€/mėn.

Lentelė 6. Vidutinis atlyginimo lošimų rinkioje ir nefinansinėse įmonėse
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Remiantis Statistikos departamento duomenimis, lošimų ir loterijų sektoriuje dirban-
čių žmonių vidutinis mėnesinis atlyginimas visais metais gerokai viršijo šalies dirbančiųjų 
atlyginimų vidurkį. Šis skirtumas buvo itin ženklus plėtojantis lošimų verslui: 2004–2007 
m. lošimų sektoriuje dirbančių žmonių vidutinis mėnesinis atlyginimas buvo beveik 37% 
didesnis, nei vidutinis visose nefinansinėse įmonėse dirbančių darbuotojų mėnesinis at-
lyginimas.

Palyginamasis darbo našumas

Vertinant valstybei kuriamos naudos poziciją – skiriasi atskirų lošimo rūšių „nauda“ valsty-
bės darbo rinkai, t. y. kiek atitinkama lošimų rūšis sukuria darbo vietų. Po 2016 m. atskirų 
lošimų rūšių sukurtų darbo vietų skaičius neskelbiamas, todėl paskutiniai vieši duomenys 
rodo 2015 m. situaciją:

Analizuojant situaciją pagal paskutinius skelbtus 2015 m. duomenis reikia įvertinti, kad 
šiandien situacija pasikeitusi – didelė rinkos dalis atitenka nuotoliniams lošimams, kuriuos 
organizuojant naujų darbo vietų Lietuvoje sukuriama itin mažai (jos „persikelia“ į nuotoli-
nių lošimų technologijas vystančias valstybes).

Iš skelbtų 2015 m. duomenų matyti, jog antžeminiai kazino, B kategorijos lošimai ir la-
žybos yra daugiausia darbo vietų kuriančios lošimų rūšys (detaliam palyginimui būtina ver-
tinti ir jų veiklos kaštų struktūrą). Tuo tarpu, loterijos ir minėti nuotoliniai lošimai yra dau-
gelį kartų mažesnę naudą valstybei (pagal išlaikomas darbo vietas) kuriančios lošimų rūšys.
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IV.II. Sumokėti mokesčiai nacionaliniam biudžetui (valstybės 
pajamos)
Azartinių lošimų mokestis Lietuvoje buvo įvestas nuo 2001 m. Numatyta, kad organizuojant 
lošimus automatais ir stalo lošimus kas mėnesį turi būti mokamas fiksuotas lošimų mokestis 
už kiekvieną lošimo įrenginį.
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Lentelė 8. Lietuvoje surinkta mokesčių ir rinkliavų iš lošimų ir loterijų

2002–2003 m. duomenys tik iš lošimų mokesčio, be loterijų. Loterijos nėra paskelbusios 1990–2001 m. duomenų.
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Atkreiptinas dėmesys, jog specialiojo mokesčio dalis skirtingoms lošimo rūšims skiriasi dėl 
objektyvių aplinkybių – organizuojant atskiras lošimų rūšis patiriamos skirtingos sąnaudos, 
taip pat skiriasi ir jų dalis pajamose. Vienu atveju (pavyzdžiui, organizuojant antžeminius loši-
mus salonuose) jos itin didelės. Kitais atvejais (pavyzdžiui, nuotolinių lošimų) būtinos tik bazi-
nės investicijos į lošimų platformą, o kaštai, priklausomai nuo rinkos dalies, keičiasi nežymiai.

Svarbu, jos specialusis mokestis yra papildomas (šalia visų kitų bendrųjų) mokestis, ku-
ris, lyginant su įprastine ūkine veikla, reikšmingai didina bendrąją mokestinę naštą. Tai vie-
na iš valstybės politikos lošimų rinkoje įgyvendinimo priemonių.

Skiriamo specialiojo mokesčio naudojimas yra mišrus. Juo pildomas valstybės biudžetas, 
finansuojamos tikslinės veiklos. Pavyzdžiui, 2017 m. birželio mėn. priimti Sveikatos siste-
mos įstatymo pakeitimai numatė, kad dalis specialiojo loterijų ir lošimų mokesčio atiteks 
Visuomenės sveikatos stiprinimo fondui.

Darbuotojų įmokos į PSD ir VSD fondus, GPM įmokos

Loterijų ir lošimų organizatoriai, kaip ir kiti Lietuvoje veikiantys verslo subjektai, moka pel-
no mokestį, mokesčius Sodrai, sveikatos draudimui, garantiniam fondui. LPT duomenimis, 
2014 m. surinkta mokesčių suma siekė 12,5 mln., o 2015-aisiais išaugo iki 13,9 mln. eurų.

*Grafike – iš loterijų ir lošimų organizatorių surinktų mokesčių, išskyrus loterijų ir azartinių lošimų mokestį, suma mln. 
eurų.
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Lentelė 10. Darbuotojų įmokos į PSD ir VSD fondus, GPM įmokos

 Lošimų organizatoriai Loterijų organizatoriai

mln. €

IV.III. Parama sportui, kultūrai, kitiems paramos ir labdaros 
gavėjams
Dalies lošimų organizatorių paramai skiriamos lėšos yra numatytos įstatymu (pavyzdžiui, lo-
terijų). Kiti rinkos dalyviai yra aktyvūs sporto, kultūros ir kitų renginių rėmėjai (pavyzdžiui, 
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„Olympic Casino Group Baltija“, „Top Sport“, „Tete-a-tete” kazino, „Bet Safe“, „Optibet“). 
Nėra viešai skelbta duomenų apie lošimų ir loterijų organizatorių skiriamą paramą, skiriamos 
sumos ir paramos gavėjai kol kas nėra viešinami, nors tokių siūlymų teisėkūrai būta.

Europos loterijų asociacija kaupia ir apibendrina loterijų organizatorių skiriamas lėšas 
paramai ir labdarai. Kaip matyti iš pridedamo grafiko, Lietuvos rodiklis yra vienas iš ma-
žiausių.

Pažymėtina, kad teigiamas lošimų rinkos poveikis pasireiškia ir per rinkos dalyvių para-
mą gerųjų tikslų projektams finansuoti. Tačiau įvertinti, kam lėšas skiria kiekvienas Lietuvo-
je veikiantis lošimų organizatorius, yra neįmanoma. Ši informacija neskelbiama oficialiuose 
lošimų operatorių ataskaitose, juolab tokia informacija nepateikiama LPT informacijoje.

Viešai žinoma tik loterijų organizatorių skiriama paramos ir labdaros suma, nes ji nusta-
tyta įstatyme ir sudaro 8% nuo išplatintų loterijos bilietų vertės.

Lentelė 11. „European Lotteries“ narių ES valstybėse mokėjimai remti sportui 2012 m.  
(eurai vienam gyventojui)
Norvegija 42,28
Kipras 33,47
Suomija 27,80
Danija 17,20
Jungtinė Karalystė 11,45
Austrija 9,47
Portugalija 5,64
Vokietija 4,88
Slovėnija 4,67
Lenkija 3,86
Prancūzija 3,41
Olandija 2,61
Vengrija 2,15
Liuksemburgas 1,86
Bulgarija 1,69
Čekija 1,52
Lietuva 1,19
Kroatija 0,66
Belgija 0,32
Graikija 0,08
Ispanija 0,03
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IV.IV. Nekilnojamojo turto sektoriaus pajamos
Antžeminių lošimų organizatorių veikla tiesiogiai susijusi su intensyviais gyventojų srautais, 
jie kuriasi vietovėse, kurias būtina plėtoti, tinkamai paruošti erdvę ir užtikrinti kokybišką 
bei saugų paslaugos teikimą. Visa tai lemia investicijas į NT projektus, komercinės paskirties 
pastatų pritaikymą, viešbučių ir kitų verslų įkūrimą ir / ar palaikymą.

Vidutiniškai skaičiuojama, jog šių lošimų vietų įrengimui reikalingos tokios patalpos:

• stalo lošimams ir A kategorijos automatams: 600–1200 m2 ;

• B kategorijos automatų salonams: 150–200 m2 ;

• lažybų punktams: 50–100 m2 ;

• loterijų terminalui: 2 m2 .

Pagal Lošimų priežiūros tarnybos duomenis šiuo metu (2020 m. gruodžio mėn. duome-
nys) Lietuvoje veikia:

• lošimo namų – 17;

• lošimo salonų – 202;

• lažybų punktų – 132;

• loterijų terminalų – 1 500.
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Lentelė 12. Loterijų organizatorių sumokėti mokesčiai ir skirta labdara

Lietuvos loterijų organizatorių paramos ir labdaros dydis iki 2008 m. imtinai apskaičiuotas remiantis viešais loterijų 
bilietų pardavimo skaičiais ir LTOK informacija. Lietuvos loterijų organizatorių sumokėto loterijų mokesčio duomenys iki 
2004 m. ir 2005 m. nebuvo skelbti. 2020 m. 9 mėnesių duomenys.
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Lošimų organizatoriams tinkamos vietos laikomos aukštą pridėtinę vertę kuriantys NT 
plotai, todėl jų nuomos kaina yra aukštesnė nei rinkos vidurkis ir siekia apie 20 €/m2. Todėl 
NT sektoriaus pajamos iš lošimų organizatorių per metus sudaro iki:

• lošimų namų: 17×1200×20×12 = 4,90 mln. €

• lošimo salonų: 202×200×20×12 = 9,60 mln. €

• lažybų punktų: 132×100×20×12 = 3,17 mln. €

• loterijų terminalų: 1500×2×20×12 = 0,72 mln. €

• viso: iki 18,39 mln. €

Azartinių lošimų organizavimas lemia nekilnojamojo turto vertės augimą, taip pat tie-
siogiai susijusį vietinės valdžios surenkamo nekilnojamojo turto mokesčio sumos augimą. 
Tačiau tokį nekilnojamojo turto vertės augimą sukelia naujų lošimo namų (kazino) steigi-
mas ir jam beveik neturi įtakos lošimo automatų salonų, lažybų punktų, loterijų paslaugų 
pardavimo vietų atidarymas.

IV.V. Kitų paslaugų (apsauga, IT, valymas, komunalinės ir kitos 
paslaugos) ir verslo šakų pajamos, materialinės investicijos
Lošimų veikla skatina artimai susijusių verslo šakų (pramogos, viešbučiai, restoranai ir kt.) 
augimą. Todėl turi būti vertinamas bendras pajamų (pardavimų) ir darbo vietų skaičiaus 
augimas kituose sektoriuose, gaunančiuose naudą iš lošimų verslo plėtros.

Siekdamos išlaikyti bei stiprinti savo konkurencines pozicijas rinkoje, visų verslo sri-
čių įmonės neišvengiamai investuoja į ilgalaikį materialųjį turtą. Lošimus organizuojančios 
įmonės investuoja ir į tinklo plėtrą, ir į būtinas palaikomąsias priemones.
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Lietuvos statistikos departamentas yra skelbęs ir grafike pateikiami statistiniai duomenys 
apie lošimų rinkos įmonių vykdomas materialines investicijas nuo 2005 m.

IV.VI. Socialiai atsakingas lošimas 
Nedidelei daliai piliečių nesaikingas lošimo ir loterijų paslaugų vartojimas gali sukelti tam 
tikras sveikatos ir / ar socialines pasekmes, todėl lošimų organizatoriai, įskaitant loterijas, 
turi taikyti socialiai atsakingo lošimo praktiką, riboti liguistą priklausomybę turintiems as-
menims galimybę lošti.

Prašymų neleisti lošti sistema (VLPK)

VLPK sukurta savanoriška galimybės lošti apribojimo tvarka, kuri rėmėsi savanoriškais as-
menų prašymais ir geranorišku lošimų organizatorių reagavimu neleidžiant atitinkamiems 
asmenims lošti.

2009 m. birželio mėn. VLPK darbo grupė pateikė siūlymą visiems lošimų organizato-
riams sudaryti „Susitarimą dėl savanoriško apsisprendimo nelošti užtikrinimo“, tačiau jame 
buvo neproporcingai paskirstyta pareiga visiems rinkoms dalyviams prisiimti vieno rinkos 
sektoriaus – neribotų statymų lošimų (lošimo namų) – sukurtą naštą, todėl prie susitarimo 
prisijungė ne visi lošimų organizatoriai.

Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registras (LPT)

Nuo 2017 m. gegužės mėn. prašymai neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose re-
gistruojami įstatymu įkurtame registre. Registre metų pradžioje buvo:

• 2018 m. pradžioje – 2 580 prašymų;
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• 2019 m. pradžioje – 6 453 prašymų;

• 2020 m. pradžioje – 11 532 prašymų;

2020 m. lapkričio 30 d. duomenimis registre įregistruoti 16 864 prašymai neleisti lošti ir 
dalyvauti nuotoliniuose lošimuose.

Registras nekaupia duomenų, kurios rūšies lošimai paskatino piliečius teikti atitinkamus 
prašymus, taip pat nėra duomenų apie prašymus parašiusių asmenų medicininę ir socialinę 
būklę, t. y. jų būsena nėra patvirtinta jokias profesionaliais tyrimais.

Sveikatos įstaigų paslaugų poreikis priklausomybes turintiems asmenims

Valstybinės ligonių kasos informacija apie asmenims 2015–2019 m. užfiksuotas su lošimais 
susijusių priklausomybių diagnozes („Patologinis potraukis azartiniams lošimams“ ir „Pro-
blemos, susijusios su gyvenimo būdu – azartiniais lošimais ir lažybomis“) patvirtina, jo viešai 
eskaluojamas tariamas probleminio lošimo augimas nėra patvirtinimas faktiniais sveikatos 
apsaugos sistemos duomenimis, neobjektyviais duomenimis grindžiami neproporcingi tei-
sėkūros sprendimai.

Atkreiptinas dėmesys, jog diagnozės F63.0 ir Z72.6 gali būti skirtos tam pačiam asme-
niui. Tas pats asmuo gali gydytis ir kelis metus, todėl nurodyti skaičiai neatskleidžia tikro 
asmenų skaičiaus. Šie duomenys patvirtina, kad priklausomybė nuo azartinių lošimų yra 
itin reta liga, nes 10,000 gyventojų tenka mažiau nei 5 ligoniai.

Kaip matyti iš grafiko – LPT registras visiškai nekoreliuoja su SAM / VLK fiksuotu realiu  
gydymą gavusiu asmenų skaičiumi. Tokie duomenų neatitikimai reikalauja esminės siste-
mos pertvarkos, subalansuojant ją žmogaus teisių požiūriu ir reikalaujant trečiosios nepri-
klausomos šalies nešališko medicininių faktų liudijimo.
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Sociologiniai lošimų poveikio tyrimai Lietuvoje

Visapusiškai įvertinti Lietuvoje organizuojamų azartinių lošimų socialinį poveikį yra ne-
įmanoma, nes tam nepakanka viešai prieinamų antrinių duomenų. Be to, nėra vykdomi 
validūs tyrimai, susiję su Lietuvos gyventojų lošimo įpročiais, probleminiu lošimu ir nuos-
tatomis dėl azartinių lošimų.

Egzistuoja vos keletas LPT užsakymu įgyvendintų, tačiau metodologiškai nevalidžių ty-
rimų, nes rezultatai atspindi tik keletą galimo socialinio lošimų poveikio sričių – problemi-
nio lošimo lygį ir tam tikrus su lošimų įpročiais susijusius aspektus. LPT neatlieka tyrimų 
pagal tarptautiniu mastu patvirtintas metodikas, kas leistų palyginti Lietuvos būklę su kitose 
valstybėse atliktų analogiškų tyrimų rezultatais.

Vienintelį, tarptautinę praktiką atitinkantį (t. y. naudojant pagal DSM-IV ir PGSI me-
todikas), probleminių lošimų paplitimo tyrimą „Azartinių lošimų paplitimas Lietuvoje ir 
jų poveikis socialinei gerovei“ 2017 m. atliko MRU mokslininkai ir visuomenės nuomonių 
tyrimų bendrovės „Vilmorus“ specialistai. Šio tyrimo pagrindinės išvados:

1. Pagrindiniai faktai, kuriais remiantis turėtų būti analizuojama azartinių lošimų situ-
acija, jų poveikis socialinei gerovei yra:

• lošimų aprėptis (dalyvavimo loterijose, lošimo stalo lošimus kazino, lošimo A 
ir B kategorijos automatais, lošimo internete, lošimo su draugais, pažįstamais 
bei neregistruotose lošimų vietose, lažybų paplitimas);

• skirtingo lygio priklausomybės nuo visų rūšių azartinių lošimų paplitimas.

2. Reprezentatyvi, atitinkanti Lietuvos gyventojų pasiskirstymą pagal daugelį demo-
grafinių ir socialinių savybių, apklausa parodė, kad azartiniai lošimai Lietuvoje yra 
masinis laisvalaikio leidimo būdas.

• Tarp įvairių poreikio azartui tenkinimo būdų vyrauja dalyvavimas loterijose. 
Daugiau nei du trečdaliai apklaustųjų loterijos bilietams per pastaruosius 12 
mėn. išleido pinigų ir tai darė nuolat.

• Kiti azartiniai lošimai paplitę pastebimai mažiau. Dėl sporto rezultatų lažybų 
punkte lažinosi kiek mažiau nei kas dešimtas respondentas.

• Situacija virtualioje erdvėje (mokant už lošimą) savitai atkartoja bendrą lošimų 
situaciją Lietuvoje. Per pastaruosius 12 mėn. lošimams internetą naudojo (pirko 
loterijų bilietus internete, dalyvavo e-loterijose) 5,5 proc. visų apklausos dalyvių.
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• Kazino stalo lošimus (ruletė, pokeris ar kiti lošimai) per pastaruosius 12 mėn. 
lošė nedidelis skaičius respondentų (N=22), kurių daugumą sudaro vyrai.

• Respondentų nurodžiusių, kad lošė B kategorijos automatais (automatai, ku-
riuose ribojama didžiausia vienkartinio statymo suma, didžiausias vienkartinis 
laimėjimas ir vienkartinio lošimo trukmė) buvo 2,2 proc. visų respondentų.

• Azartinių lošimų iš pinigų su draugais ir pažįstamais patirtį turėjo mažiau nei 
3 proc. visų respondentų.

3. Didžioji dalis respondentų lošė azartinius lošimus, lažinosi ar pirko loterijos bilie-
tus dėl galimybės laimėti pinigų arba savo malonumui. Apie šeštadalis azartinius 
lošimus sieja su poreikiu būti tarp kitų žmonių, siekiu įveikti įtampą. Dešimtadaliui 
azartiniai lošimai tai varžymosi su kitais, noro padaryti įspūdį išraiška.

4. Taikant DSM IV ir PGSI metodikas išskirta probleminių lošėjų grupė, kuriai gali 
būti priskirta 2,3–2,5 proc. respondentų. Daugeliu atveju tai bus 30–39 m. amžiaus, 
nesusituokę, turintys aukštesnes pajamas vyrai.

5. Negausi respondentų, turėjusių problemų dėl azartinių lošimų, lažybų ar dalyvavi-
mo loterijose, grupė siekė gauti pagalbą. Dažniausiai respondentai, turintys proble-
mų dėl azartinių lošimų, lažybų, loterijos bilietų įsigijimo, pagalbos ieško artimųjų 
rate: kreipiasi į šeimos narius, kiek rečiau į draugus. Labai retai (pavieniais atvejais) 
į socialinį darbuotoją, profesionalų sveikatos specialistą, savipagalbos grupę.

6. Tyrimų duomenų gretinimas su analogiškų tyrimų, atliktų Jungtinėje Karalystėje 
duomenimis, rodo, kad tapatus yra bendras Lietuvos ir Jungtinės Karalystės respon-
dentų, dalyvavusių azartiniuose lošimuose, kiekis. Tačiau Jungtinėje Karalystėje daž-
niau dalyvaujama azartiniuose lošimuose internete, lažinamasi, lošiama kazino ar B 
kategorijos lošimo automatų salonuose, o Lietuvoje dažniau loterijose.

Pažymėtina, jog LPT užsakymu vykdomos visuomenės nuomonių apklausos dėl 
probleminio lošimo (taikant „Omnibus“ metodą) nėra ir negali būti laikomos reprezenta-
tyviomis. Tokios apklausos yra ribotos imties ir pasižymi respondentų recidyvumu (kai dėl 
viešo gėdinimo prisipažįsta lošiantys tik labai maža dalis piliečių).

Socialinio lošimų poveikio vaizdas Lietuvoje susidarytų, jei būtų atliekami reguliarūs 
tyrimai, į juos įtraukiant skirtingas lošėjų grupes, kitas suinteresuotąsias grupes (pavyz-
džiui, lošėjų artimuosius, nusikalstamumo stebėsenos specialistus, lošimų rinkos dalyvius 
ir kt.).
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V.
Lietuvos lošimų ateities  

iššūkiai ir galimybės
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V.I. Lošimų reguliavimui netaikomas „rizikos valdymo“ modelis, 
remiamasi pasenusiu „alibi“ („geriau, nei šešėlis“)
Modernus požiūris į rizikingas laisvalaikio sritis (alkoholio vartojimas, lošimai, medžioklė 
ir kt.) remiasi socialinę žalą galinčių sukelti veiksnių stebėsena ir jų valdymu, kai, esant bū-
tinybei, taikomi tiksliniai ribojimai. Plačiau apie „rizikos valdymo“ modelį – žr. Ulrich Beck 
(1992), Sytze Kingma (2004).

Tuo metu Lietuvoje per 20 metų nuo lošimų legalizavimo požiūris į šią veiklą grįžo prie 
pasenusio „alibi“ modelio, kai lošimai suvokiami kaip neišvengiamas blogis ir toleruojami 
tik todėl, kad kitu atveju (draudimo) jie neišvengiamai toliau vyktų nelegalia forma.

Šiandien požiūrį į lošimus apibūdina:

• patikimų, Lietuvos situacijos duomenų pagrindu, atliekamų mokslinių tyrimų stoka;

• aktyviai ir sąmoningai formuojama neigiama viešoji nuomonė;

• nuoseklūs įstatymų leidėjo bandymai griežtinti ir riboti lošimų veiklą, nors nėra jo-
kių objektyvių duomenų, kurie patvirtintų tokių drastiškų priemonių būtinumą.

Sprendimai dėl lošimų reguliavimo Lietuvoje daro-
mi ne duomenų ir mokslo tyrimų pagrindu, bet re-
miantis subjektyviais vertinimais ir generalizuojant 
atskirus atvejus.

Viena iš esminių problemų reguliuojant lošimus yra ta, jog nėra periodiškai atliekamų 
validžių tyrimų. Jie turi būti vykdomi pagal tarptautinio lošimų reguliavimo mokslo pa-
tvirtintą ir Lietuvos situacijai pritaikytą validžią metodiką. Tokių tyrimų pagrindu turi būti 
formuojama ilgalaikė valstybės politika.

Tačiau priežiūros institucija neatlieka išsamių validžių rinkos tyrimų. Lošimų priežiūros 
tarnybos (LPT) atliekamos visuomenės nuomonės apklausos yra paviršutiniškos, ir neretai 
vykdomos remiantis neobjektyviais pirminiais duomenimis, išankstines nuostatas formuo-
jančiais klausimynais.

Lietuvoje nėra atliekami ir pasaulinio standarto (DSM-IV ir kt.) probleminio lošimo 
paplitimo tyrimai. Išvados ir siūlymai šiais klausimais formuojami remiantis nevalidžiais 
visuomenės nuomonės apklausų duomenimis, kurie renkami ir analizuojami metodais, ne-
taikomais probleminio lošimo problematikai tirti.
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Išvados ir siūlymai Lietuvoje formuojami remiantis išva-
domis, gautomis naudojant metodus, kurie negali būti 
taikomi probleminio lošimo problematikai įvertinti.

Žiniasklaidoje dominuoja negatyvi ir propagandinio lošimus demonizuojančio pobūdžio 
reklama, užsakyta LPT ir SAM Sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Tai visuomenėje 
formuoja ir diegia „alibi“ modelio požiūrį, kuris komplikuoja nuoseklios diskusijos ir 
adekvačios nuomonės formavimo galimybes pagal modernų „rizikų valdymo“ modelį.
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V.II. Pažingsniui naikinami iš „lošimų parametrų“ skirtumų 
kylantys ribojimai – visiems lošimams siekiama taikyti maksimalius 
barjerus
„Rizikų valdymo“ modelis siekia taikyti tik tuos būtinus lošimų veiklos ribojimus, kuriuos 
lemia lošimų rizikos lygis. Todėl agresyvesniems neribotų statymų lošimams taikomi dides-
ni ribojimai, o ribotų statymų, lėto intensyvumo lošimams – ribojimai mažesni.

Lošimų pavojingumą lemia šie pagrindiniai parametrai:

• statymo (ir laimėjimo) dydis (mažas / ribotas / didelis / neribotas);

• prizinis fondas (mažas / ribotas / kaupiamas / neribotas);

• vieno lošimo ciklas (lėtas / greitas / momentinis);

• statistinis lošime išmokamų laimėjimų koeficientas (didelis / vidutinis / mažas).

Lietuvoje 2002 m. įteisinus B kategorijos (ribotų statymų ir laimėjimų) lošimus, plačiai 
veikiant loterijų tinklui dominavo mažai agresyvūs lošimai.

Per du dešimtmečius pažingsniui mažesnio agresyvumo ir socialinės rizikos lošimams 
pradėti taikyti tik agresyviausioms rūšims taikomi ribojimai (pavyzdžiui, privaloma tapa-
tybės patikra, lošimų vietų apribojimai ir kt.). Dėl to (vartotojų požiūriu) šių neagresyvių 
mažesnės socialinės rizikos lošimų patrauklumas gerokai sumenko, o vartotojai netie-
siogiai skatinami rinktis agresyvesnes lošimų formas. Šios pradeda dominuoti rinkoje, 
išstumdamos nuosaikias lošimų rūšis, o vartotojams kuo toliau, tuo labiau tenka rinktis 
tik iš rizikingiausių lošimo rūšių pasiūlos. Būtent tokia situacija labai sparčiai klostosi 
Lietuvoje.

Taikant vienodus maksimalius ribojimus visoms lo-
šimų rūšims patraukliausi tampa agresyviausi ir di-
džiausios rizikos lošimai.

[..] Tokia padėtis keičia lošimų patrauklumą – lošimai nebetenka pramoginio laisvalai-
kio praleidimo privalumų. Ignoruojant lošimų parametrus ir nevaldant kiekvienu atveju 
skirtingos rizikos:

• didėja agresyviausių lošimų dalis rinkoje – azartas ir „noras išlošti“ tampa pagrindi-
niu lošimo motyvu;



49

• mažėja laisvalaikio lošimų dalis – pramoga ir laiko praleidimas lieka šalutinis lošimo 
faktorius, todėl lošimų socialinė funkcija nyksta.

• iš rinkos išstumiamos nuosaikios lošimų rūšys.

V.III. Valstybė neskaičiuoja lošimų naudos visuomenei
Valstybės politika nevertina pozityvios lošimų veiklos įtakos – mokestinių pajamų valstybės 
biudžetui, sukuriamų darbo vietų, nekilnojamojo turto, įvairių aptarnavimo, saugos, IT ir 
kitų paslaugų sektorių pajamų. Neatsižvelgiama į lošimų teikiamą laisvalaikio praleidimo, 
socializacijos bei kitą naudą.

Valstybė iki šiol nėra atlikusi jokių tyrimų, kurie ana-
lizuotų suminę naudą valstybei, kurią teikia lošimų 
veikla.

„Gyvų“ antžeminių lošimų mažėjimas (ir nuotolinių dalies augimas) daro reikšmingą 
neigiamą įtaką valstybei netiesiogiai – nuotolinių lošimų organizavimo veikla remiasi ne 
Lietuvoje sukurtų ir palaikomų technologijų naudojimu, todėl šios sąnaudos persikelia iš 
Lietuvos į užsienio valstybes dėl technologijų nuomos importo. Tuo pat metu tai lemia, kad 
mažėja Lietuvoje „gyvai“ organizuojamų antžeminių lošimų paklausa ir mažėja čia sukuria-
mų darbo vietų.
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V.IV. Valstybė neanalizuoja technologijų kaitos įtakos ir 
mažėjančios naudos valstybei
Ignoruodama pozityvią lošimų naudą valstybė neanalizuoja technologijų kaitos iššūkių ir dėl 
jų galimai mažėjančios suminės naudos Lietuvai. Po nuotolinių lošimų įteisinimo 2016 m. Lie-
tuvos lošimų rinkos struktūroje vyksta esminiai pokyčiai – lošimų veiklos pajamos vis didesne 
dalimi iškeliauja iš Lietuvos jurisdikcijos, todėl Lietuvoje pasilieka vis mažesnė pajamų dalis.

2016 m. pradėjus legaliai teikti nuotolinių lošimų paslaugas per 5 metus jų dalis rinkoje 
akivaizdžiai išaugo ir 2020 metų 9 mėn. duomenimis sudaro daugiau nei trečdalį, siekia 
35% bendrųjų pajamų. Be to, šis rodiklis neatspindi nuotolinių loterijų duomenų, nes jie 
neskelbiami viešai.

Taigi, lošimų rinkoje vyksta esminiai pokyčiai:

• lošimų veikla iš fizinės persikelia į nuotolinę formą;

• rinkoje pradeda dominuoti agresyviausi vartotojų atžvilgiu neribotų statymų ir lai-
mėjimų lošimai.

Įteisindamas nuotolinius lošimus įstatymų leidėjas nevertino ir vis dar nevertina 
struktūrinių rinkos pokyčių, kai rinkoje pradeda dominuoti ne Lietuvoje sukuriama 
pridėtinė vertė, bet importuojamos lošimų organizavimo paslaugos, kai didelės pridėtinės 
vertės dalis iškeliauja iš Lietuvos ir atsiduria technologijas vystančių ne Lietuvoje įsikūrusių 
bendrovių registracijos vietose.

Lentelė 17. Lošimų rinkos struktūra iki (2014–2019 m.) ir per Covid-19 krizę (2020 m.)  
pagal GGR dalį
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Valstybės politika nevertina, jog įmanomas alternatyvus reguliavimas, kai valstybė siektų, 
kad lošimų veikla būtų koncentruojama Lietuvos jurisdikcijoje, čia būtų kuriamos darbo vie-
tos, čia koncentruojamos veiklos pajamos ir maksimizuojama nauda Lietuvos Respublikai.

Valstybė turėtų pasirinkti tokį lošimų reguliavimą, 
kuris užtikrintų ir nuotolinių lošimų pasiūlą, ir loši-
mų sukuriamos vertės pasilikimą Lietuvoje.

Dėl didelės nuotolinių lošimų pasiūlos stipriai auga bendras lošimo paslaugų vartojimas 
– tai prieštarauja ne tik įstatymų leidėjo valiai, bet ir viešai deklaruojamiems vartotojų ap-
saugos stiprinimo tikslams. Šie duomenys akivaizdžiai parodo, kad tikrieji įstatymų leidėjo 
taikytų priemonių rezultatai yra priešingi, negu buvo siekta.

Agresyviausių nuotolinių lošimų plėtra tiesiogiai susijusi su galimu poveikiu atsakingam 
lošimui – nuotolinių lošimų pajamų plėtra (suminis stulpelis) tiesiogiai koreliuoja su prašy-
mų neleisti lošti registre fiksuojamų prašymų (juoda linija) skaičiumi.

Lentelė 18. Nuotolinių lošimų (be loterijų) rezultato augimas ir prašymai neleisti lošti
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V.V. Loterijų nauda visuomenei per maža – mokesčių tarifai 
nesubalansuoti
Valstybėje nėra atliekami išsamūs rinkos reguliavimo vizijos įgyvendinimo ir mokesčių po-
litikos tyrimai, todėl mokesčių politika remiasi „alibi“ modeliu ir siekia per trumpą laiką 
maksimizuoti pajamas. Taip atsisakoma „rizikų valdymo“ modelio ir rinka netiesiogiai ska-
tinama keistis, pagrindinę vietą užleidžiant agresyviausiems lošimams.

Mokesčių politika visiškai neanalizuoja Nacionalinės loterijos pajamų apmokestinimo 
galimybių, o taikomas laisvos rinkos apmokestinimo modelis, kai faktiškai loterijų sektorius 
de facto, bet ne de jure veikia monopolio sąlygomis. Dėl to privačių akcininkų dominuoja-
mas Nacionalinės loterijos organizatorius perteklinį pelną perkelia į privačias aptarnaujan-

Lentelė 19. Įsitraukimo lygis arba nauda pilietinės visuomenės organizacijoms

Didelė nauda Maža nauda

1 grupė 2 grupė 3 grupė 4 grupė

Monopolinė aplinka

Islandija
Lichtenšteinas
Liuksemburgas
Portugalija
Slovėnija
Šveicarija

Belgija
Bulgarija
Danija
Estija
Ispanija
Jungtinė Karalystė
Latvija
Lenkija
Kroatija
Makedonija
Norvegija
Rumunija
Suomija
Švedija

Austrija
Baltarusija
Bosnija ir Hercegovina
Juodkalnija
Kipras
Prancūzija
Serbija
Slovakija
Vengrija

Airija
Albanija
Armėnija
Graikija
Italija
Malta
Sakartvelas
Vengrija

Konkurencinė aplinka

Olandija Azerbaidžanas
Čekija
Lietuva*
Moldova
Ukraina

* Lietuva suteiks licenciją bet kuriai nacionalinei ar užsienio įmonei, kuri įkuria padalinį. Visos įmonės turi skirti 8% 
parduotų bilietų vertės paramos ir labdaros organizacijoms. Viena loterija, kontroliuojama Lietuvos tautinio olimpi-
nio komiteto, valdo 93-99% rinkos (pagal 2017 m. duomenis).

Šaltinis: Gidluck (2018).
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čias funkcines bendroves, o pagrindinis akcininkas – Lietuvos tautinis olimpinis komite-
tas – prieš tokius veiksmus nesiima jokių priemonių.

 Daugelyje ES valstybių loterijų organizavimas yra viešosios teisės objektas. Jose loterijas 
organizuoja valstybės kontroliuojamos įmonės.

Net ir tais atvejais, kai jas organizuoja viešojo konkurso tvarka atrinkti privatūs opera-
toriai, 

Nacionalinių loterijų didžioji pajamų dalis yra skiriama viešojo intereso projektams. Tai 
pasiekiama įstatymu apribojant ne tik tokio loterijos operatoriaus sąnaudas, bet ir pelną.

Mokesčiai nėra naudojami „rizikų valdymo“ mode-
liui, įplaukos iš nacionalinės loterijos ir nuotolinių 
loterijų yra nepateisinamai mažos.

Perteklinė nacionalinės loterijos pelno dalis įstatymu skiriama finansuoti visuomenei 
reikšmingas sritis – sportą, kultūrą, meną, istorinį paveldą. Dėl šios priežasties loterijų pelno 
skirstymas yra griežtai kontroliuojamas.

Pavyzdžiui, jei Lietuvoje loterijoms būtų taikomi Didžiosios Britanijos tarifai, tai visuo-
menei atitenkanti lėšų suma (įtraukiant mokesčius) už 2019 m. siektų apie 42,9 mln. eurų, 
kai faktiškai siekė 14,7 mln. eurų.

Užsienio valstybėse atlikti tyrimai rodo, kad, esant nenuosekliam ir / ar tendencingam 
reguliavimui, lošimų rinkos koncentruojasi ir įgauna oligopolijos požymių, o tai mažina 
suminę naudą visuomenei.

V.VI. Politikų kontroliuojama lošimų priežiūros institucija neturi 
nepriklausomos ekspertinės kompetencijos
Valstybės politika ir teisinis reguliavimas priklauso nuo Finansų ministerijos ir LPT kompe-
tencijų bei sąžiningumo – nuolatinė institucinė kaita tam kenkia.

Santykinai nepriklausoma VLPK 2012 m. buvo reorganizuota į FM pavaldžią LPT, kas 
lėmė struktūrines problemas, kai politikui (FM ministrui) pavaldi ir jo skiriamo direkto-
riaus vienasmeniškai vadovaujama institucija nebegalėjo turėti kolegialios ir nepriklauso-
mos ekspertinės pozicijos lošimų ir loterijų reguliavimo klausimais.
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2016–2020 m. Seimo kadencijoje nagrinėti siūlymai LPT reorganizuoti, prijungiant ją 
prie SAM pavaldžios NTKAT, dar labiau susilpnintų priežiūros veiklos efektyvumą, nes lo-
šimų veiklos priežiūra taptų priklausoma tik nuo sektorinio sveikatos apsaugos specialistų 
požiūrio, kuris labai mažai ką turi bendro su moderniu „rizikų valdymo“ modeliu.

Politikų kontroliuojama priežiūros institucija yra 
praradusi nepriklausomą ir nešališką ekspertinę 
kompetenciją.
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Lošimų rinkos 
Lietuvoje apžvalga: 

„Žalioji knyga 2021“

Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija yra nuo-
saikių ribotų statymų lošimų ir žaidimo operatorių, loši-
mo įrangos gamintojų atstovų bei įmonių, užsiimančių 
lošimo įrenginių remontu ir priežiūra, nevyriausybinė 
organizacija, įkurta ir veikianti nuo 1994 m.

Iki 2001 metų ji veikė kaip Laisvalaikio organizatorių 
asociacija ir buvo viena iš pagrindinių iniciatorių, sieki-
ant legalizuoti lošimus Lietuvoje. Vėliau ilgametis NLŽ-
VA prezidentas Samoilas Kacas aktyviai dalyvavo disk-
usijose dėl lošimų reguliavimo tobulinimo, vakarietiško 
nuosaikių lošimų modelio, įskaitant ribotų statymų (B 
kategorijos) lošimus, įtvirtinimo.

Nuo 2005  m. asociacija dalyvauja 1979 m. įsteigtos 
Europos lošimų ir žaidimų federacijos „Euromat“, jun-
giančios 18 Europos lošimų ir žaidimų verslo asociacijų, 
veikloje. Asociacijos nariai šiuo metu valdo beveik du 
šimtus lošimo automatų salonų visoje Lietuvoje, bend-
ras darbuotojų skaičius siekia pusantro tūkstančio.
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