
ATSAKINGAS ŽAIDIMAS 

TIKIMYBĖ LAIMĖTI 

KAIP ŽAISTI ATSAKINGAI INTERNETE? 

PASITIKRINKITE, AR ŽAIDŽIATE ATSAKINGAI 

Dauguma loterijose dalyvaujančių asmenų suvokia, 
kad loterija yra pramoga. Labai svarbu tinkamai 
įvertinti laimėjimo atsitiktinumą bei jo tikimybę, 
gebėti kontroliuoti šiai pramogai skiriamus laiką ir 
lėšas. Visgi, gali nutikti taip, kad žaidėjas pernelyg 
įsitrauks į žaidimą. Tokiu atveju galima prarasti 
savikontrolę, skiriant žaidimui daugiau laiko ir (ar) 
pinigų, nei buvo planuota. Mums rūpi mūsų žaidėjai 
ir mums svarbu, kad loterija jiems liktų smagia 
pramoga, nesukeliančia rūpesčių. 

Tikimybė laimėti loterijoje yra atsitiktinė ir visiškai 
nepriklauso nuo žaidėjo žinių, įgūdžių, žaidimo 
strategijų ar pan. Jokie išskaičiavimai ar formulės 
neturi įtakos laimėjimui. Tikimybė laimėti prizą 
skirtingose UAB „Olifėja“ organizuojamose loterijose 
skiriasi. Pateikiame paskaičiuotos matematinės 
tikimybės pavyzdžius, parodančius galimybę laimėti 
didįjį prizą arba „Aukso puodą“ populiariausiose mūsų 
loterijose (pateikiama per santykį „vienas atvejis iš“):

 „Teleloto“: 1 / 1 800 000;
 „Vikinglotto“: 1 / 61 357 560;
 „Eurojackpot“: 1 / 95 344 200;
 „Kenoloto“: 1 / 408 030;
 „Jėga“: 1 / 593 775.

Momentinėse loterijose ši tikimybė priklauso nuo 
loterijos bilietų serijos ir svyruoja nuo 
1 / 250 000 iki 1 / 1 000 000.

Interneto puslapyje www.perlas.lt įdiegėme 
naudingą įrankį – galimybę žaidėjams patiems 
nuspręsti, kiek laiko ir lėšų jie skirs mūsų 
organizuojamai pramogai. Prisijungę prie savo 
žaidėjo paskyros, skiltyje „Atsakingas žaidimas“ 
rasite siūlomus ribojimus, kurie padės kontroliuoti 
savo žaidimą.

Siūlome perskaityti  šiuos teiginius ir 
pasitikrinti, ar Jūsų dalyvavimas loterijoje 
vyksta saugiai ir atsakingai:

Vis daugiau laiko skiriate žaidimams 
loterijoje (žaidėte ilgiau, nei planavote, 

nenuvykote į darbą ar paskaitas)?

Sumažėjo Jūsų ambicijos ir 
darbingumas, nustojote rūpintis 

savimi, savo šeima ir jos gerove?

Žaidimas loterijoje nebeteikia 
džiaugsmo (dažniau jaučiate 

nuotaikų svyravimus, sunkius 
jausmus, tokius kaip: neviltis, 
nerimas, pyktis, kaltė, 
savigrauža; sutriko 
miegas)?

Nors kartą 
pagalvojote, 

kad dalyvavimas 
loterijoje Jums kelia 
problemų (finansinių, 
kyla konfliktai artimoje 
aplinkoje, bandote nuslėpti 
savo žaidimą nuo artimųjų, 
draugų ir pan.)?

Žaidžiate dėl to, kad 
išspręstumėte savo finansines 

problemas?

Pralaimėję/laimėję jaučiate 
neatidėliotiną poreikį vėl žaisti ir 

laimėti daugiau?

Nors kartą skolinotės pinigų arba ką 
nors pardavėte tam, kad galėtumėte 

nusipirkti loterijos bilietų?

„Olifėja“ – 1992 metais įkurta didžiausia loterijų 
organizatorė Lietuvoje, rengianti tiražines ir 
momentines loterijas. 

„Euloto“ – Lietuvoje veiklą vykdanti inovatyvių 
loterijų bendrovė, įkurta 2008 metais. Ji organi-
zuoja skaitmenines internetinio ryšio loterijas, 
momentines loterijas bei momentines e-loterijas.

Abi bendrovės yra Europos loterijų asociacijos  
(The European State Lotteries and Toto Association) 
ir Pasaulio loterijų asociacijos (The World Lottery 
Association) narės.
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ATSAKINGO ŽAIDIMO PRINCIPUS ĮGYVENDINA



Informaciją apie savitarpio paramos grupes rasite 
tinklapyje www.anoniminiailosejai.lt. 

 Vilniaus priklausomybės ligų centras
Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Tel. +370 5 213 7274 (registratūra)
El. paštas: registratura@rplc.lt

 Kauno priklausomybės ligų centras
Giedraičių g. 8, Kaunas
Tel. +370 37 33 32 55 (registratūra) 
El. paštas: registratura.kaunas@rplc.lt

 Klaipėdos priklausomybės ligų centras
Taikos pr. 46, Klaipėda
Tel. +370 46 41 50 25 (registratūra)
El. paštas: registratura.klaipeda@rplc.lt

 Šiaulių priklausomybės ligų centras
Daubos g. 3, Šiauliai
Tel. +370 41 455 644
El. paštas: registratura.siauliai@rplc.lt

 Panevėžio priklausomybės ligų centras
Elektronikos g. 6, Panevėžys
Tel. +370 45 58 26 73
El. paštas: registratura.panevezys@rplc.lt.

Jei nors vienas iš šių išvardintų teiginių Jums tinka, 
gali būti, kad žaidimas loterijoje Jums nebėra 
pramoga. Apsvarstykite savo dalyvavimo 
loterijose patirtį ir įvertinkite, ar žaidžiate 
jose atsakingai ir kontroliuojate savo 
veiksmus. Jei abejojate dėl to, ar galite 
pats/pati suvaldyti savo potraukį 
dalyvauti loterijose, pagalbos 
turėtumėte kreiptis į specialistus. 
Tokią pagalbą gali suteikti 
didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose veikiantys 
priklausomybės ligų centrai 
bei savitarpio paramos 
grupės, kurios pagalbą 
suteikia nemokamai, psichologai 
ir psichoterapeutai. 

Šiame lankstinuke nurodyta informacija nuolat peržiūrima
ir atnaujinama interneto puslapyje www.perlas.lt. 
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