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Dėl 2019 m. birželio mėn. 12 d. Vyriausybės pasitarime planuojamo svarstyti 2 klausimo
Dėl Vyriausybės 2018 m. lapkričio 7 d. pasitarimo protokolo Nr. 49 ir Vyriausybės 2018
m. gruodžio 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 55
Lietuvos lošimų verslo asociacija (toliau – LLVA) atstovaudama Lietuvoje veikiančias
azartinius lošimus organizuojančias bendroves susipažino su 2019 m. birželio 12 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės pasitarime planuojamo svarstyti klausimo Dėl Vyriausybės 2018 m.
lapkričio 7 d. pasitarimo protokolo Nr. 49 ir Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. pasitarimo
protokolo Nr. 55 medžiaga ir teikia savo argumentus bei poziciją dėl Sveikatos apsaugos
ministerijai pavaldžių įstaigų pertvarkos.
Sveikatos apsaugos ministerija 2019 m. gegužės 23 d. rašte Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijai (Dokumento registracijos Nr. G-S5840) teigia, kad dėl dalies
Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų optimizavimo yra reikalingos papildomos
diskusijos bei analizės ir prašo atsižvelgiant į tai tikslinti Vyriausybės pasitarimų protokoluose
Nr. 49 ir 55 suformuotus pavedimus bei atsisakyti numatomos kai kurių įstaigų pertvarkos.
2019 m. kovo 15 d. LLVA raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę (Dokumento
registracijos Nr. G-2914) pateikiant argumentus kodėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Finansų
ministerijos jungimas reorganizavimo būdu kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentu būtų netikslingas ir savitikslis. Savo pateiktame rašte prašėme įvertinti pateiktus
argumentus ir atsižvelgiant į juos priimti faktais bei duomenimis pagrįstą sprendimą atsisakyti
šių, skirtingose srityse veikiančių įstaigų jungimo.
2019 m. kovo 20 d. gavome Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio A. Stončaičio
pasirašytą pavedimą Lietuvos Respublikos finansų ir sveikatos ministerijoms (Nr. S-964) kartu
išnagrinėti ir įvertinti LLVA parengtą kreipimąsi dėl teisės aktų projektų, susijusių su Lošimų
priežiūros tarnybos ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento reorganizavimu,
rengiant ir teikiant Vyriausybei atitinkamų teisės aktų projektus.
Pabrėžiame, kad Sveikatos apsaugos ministerija nesiėmė jokių veiksmų įvertinti mūsų
pateiktus argumentus. Nebuvo organizuoti susitikimai su azartinius lošimus organizuojančių
bendrovių asociacijomis, negavome ministerijos atsakymo į mūsų kreipimąsi. 2019 m. sausio
8 d. LLVA prašymu dalyvavome Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės šiam klausimui
svarstyti posėdyje, tačiau galėjome tik formaliai pristatyti mūsų poziciją ir jokia diskusija nevyko
grindžiant tuo, kad visi sprendimai jau priimti. Taip pat nebuvo pateiktas atsakymas į LLVA
2019 m. sausio mėn. 16 d. siųstą raštą Sveikatos apsaugos ministerijai dėl pavaldžių įstaigų

pertvarkos. Tuo tarpu visiškai neatsižvelgiant į verslo atstovų pateiktas pastabas bei siūlymus
2019 m. balandžio 11 d. buvo registruotas bei Vyriausybei svarstyti pateiktas Sveikatos
apsaugos ministerijos parengtas nutarimo projektas Nr. 19-2179(2) kartu su reikalingais keisti
teisės aktų projektais.
Manome, kad esant tokiai situacijai yra reikalingos papildomos diskusijos bei analizės
įvertinant visus siūlymus ir argumentus dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
reorganizavimo jungimo būdu į vieną įvairias priklausomybės sritis koordinuojančią ir
prižiūrinčią biudžetinę įstaigą, kadangi tai nebuvo daroma pateikiant įstatymų projektus
svarstyti Vyriausybei ir mūsų nuomonė nėra įvertintos visos galimos tokio techninio sujungimo
pasekmės verslo reguliavimui.
Atsižvelgiant į tai prašome svarstant klausimą Dėl Vyriausybės 2018 m. lapkričio 7 d.
pasitarimo protokolo Nr. 49 ir Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 55
dar kartą įvertinti mūsų pateiktus argumentus ir priimti sprendimą atsisakyti Lošimų
priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos jungimo
reorganizavimo būdu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu arba
pavesti Sveikatos ir finansų ministerijoms diskutuojant su visomis suinteresuotomis
pusėmis atlikti papildomą šio klausimo analizę ir tuomet priimti galutinį sprendimą dėl
tokios pertvarkos poreikio.
Prie rašto pridedame jau teiktus mūsų argumentus kodėl toks jungimas būtų savitikslis ir
neefektyvus.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos lošimų verslo asociacijos 2019 m. kovo 15 d. reštas Dėl Sveikatos apsaugos
ministerijai pavaldžių įstaigų pertvarkos, 3 lapai.
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