
Likmju spēles Andar Bahar noteikumi 
 

1. Azartspēļu organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs: 

SIA „Olybet Latvia”, Kronvalda bulv.3, Rīga, LV-1010, tel. 67892975 

2. Spēles nosaukums un veids: 
 

Spēles nosaukums Andar Bahar 

Spēles veids Likmju spēle (paredzēta spēlēšanai skārienjūtīgās 
mobilās ierīcēs un personālos datoros). 

Azartspēļu ražotāja nosaukums BetGames.tv 

 

3. Spēles dalības maksa (likme): 
 

Minimāla likme 1.00 EUR 

Maksimāla likme 200.00 EUR 

(Likmju maksimālās un minimālās robežvērtības var būt mainītas atkarībā no azartspēļu uzņēmuma 
lēmumiem). 
 

4. kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē: 
 

• Dalībniekam ir jābūt reģistrētam olybet.lv 

• Dalībniekam jāpieslēdzas savam Olybet spēles kontam. 
• Lai sāktu spēli, dalībnieka spēles kontā jābūt naudai – nepieciešamības gadījumā jāveic 

iemaksa. 
• Dalībniekam jāatlasa derību kategoriju un jāizvēlas izlozes iznākums. 

 
KĀ LIKT LIKMI? 
 
Izvēlieties likmes kategoriju un spēles kārtas iznākumu; 
Vai arī izmantojiet video ekrānā atlasītos, izceltos elementus, kas atrodas blakus Andar vai Bahar; 

 
 

Ievadiet savu likmi lauciņā „Likmes summa” 
Vai arī, lai veiktu ātrāku izvēli, izmantojiet sākotnējā iestatījuma pogas. Katra poga pievieno likmes 
summu, piemēram: 

o Nospiežot +1 > likmes summa būs 1 
o Tad nospiežot +3 > likmes summa būs 4 (1 + 3) 
o Utt. 

Ja vēlaties izdzēst likmes summu, nospiediet pogu „C” 
Ja nevēlaties likt likmi uz izvēlētā lauciņa, virs izmaksu koeficientiem nospiediet X. 



Nospiediet pogu „Likt likmi”; 

 
 

Kad likme ir uzlikta, parādās ziņojums „Likme pieņemta”. 
 

 
 
 

KĀ SPĒLĒT, IZMANTOJOT GRAFISKO INTERFEISU? 
 
Spēlētājiem ar lēnu interneta pieslēgumu vai ierobežotu datu plūsmu ir pieejams grafiskais 
interfeiss. To var uzslēgt, noklikšķinot uz kameras ikonas un starp plūsmas kvalitātes kritērijiem 
izvēloties iespēju „Izslēgt”. 

 



Plūsma pārslēgsies uz grafisko interfeisu: 

 
Spēlētāji var likt likmes tādā veidā, kā paskaidrots pirmajā sadaļā vai arī noklikšķinot uz ekrānā 
attēlotajiem izmaksas koeficientiem. 
 
Kad dīleris noskenē kārti, grafiskajā interfeisā tā parādās kā attēls. Šādi spēlētājs iegūst tādu pašu 
informāciju, kā skatoties video. Pabeigta spēles kārta izskatās šādi: 

 
 

5. TERMINI: 

o Likmju likšanas kārta — likmju pieņemšanai veltītais laiks. 
o Izmaksas koeficients — skaitliskā izteiksme, kas noteikta, pamatojoties uz iznākuma 

matemātisko varbūtību, kas tiek reizināta ar spēlētāja likmes summu, lai aprēķinātu 
laimestu. 

o Vērtība — kārts vieta viena masta sērijā (piem., divnieks, kalps, dūzis), kur divnieks ir ar 
mazāko vērtību, bet dūzis — ar augstāko. 

o Masts — viens no četriem kāršu veidiem (erceni, kāravi, pīķi, kreiči). 
o Kava — 52 (piecdesmit divu) kāršu komplekts, kas sastāv no trīspadsmit kārtīm katrā mastā 

(divnieks, trijnieks, četrinieks, piecnieks, sešnieks, septītnieks, astoņnieks, devītnieks, 
desmitnieks, kalps, dāma, karalis, dūzis). 

o Spēles kārta — viena kāršu izdale, kas sākas ar likmju likšanas kārtu un beidzas, kad spēles 
vadītājs paziņo kārtas iznākumu. 

o Likmju likšanas iznākums — vienas kārtas iespējamā rezultāta interpretācija, kas izteikta 
likmes izmaksas koeficientos, pamatojoties uz iznākuma matemātisko varbūtību. 

o Likmju likšanas iespējas — visu spēlētāja rīcībā esošo likmju likšanas iznākumu saraksts. 



o Andar — viens no diviem ekrānā atzīmētajiem spēles lauciņiem, kuram spēles vadītājs atklātā 
veidā izdala kārtis. 

o Bahar — viens no diviem ekrānā atzīmētajiem spēles lauciņiem, kuram spēles vadītājs atklātā 
veidā izdala kārtis. 

o Džokers — pirmā uz galda izdalītā atklātā kārts, kas norāda kārts vērtību, kuru Andar un 
Bahar lauciņi cer pielīdzināt. 

 
6. Noteikumi: 

o Spēle notiek starp diviem lauciņiem — Andar un Bahar. Uzvar tas lauciņš, kas pirmais saņem 
kārti, kurai ir tāda pati vērtība kā džokerim. 

o Kāršu dalīšana: 

• Spēles vadītājs uz džokerim paredzētā lauciņa uz galda izdala pirmo atklāto kārti. 

• Otro atklāto kārti izdala Andar vai Bahar lauciņam, un tas ir atkarīgs no džokera masts krāsas: 

• Ja džokera kārts masts ir melnā krāsā (kreiči vai pīķi), tad otru kārti izdala Andar lauciņam. 

• Ja džokera kārts masts ir sarkanā krāsā (kāravi vai erceni), tad otro kārti izdala Bahar 
lauciņam. 

• Trešo un nākamās atklātās kārtis izdala pa vienai katram no lauciņiem (piem., ja otrā kārts ir 
izdalīta Andar lauciņam, tad trešo kārti izdala Bahar lauciņam), 

• Spēles kārta beidzas, kad Andar vai Bahar saņem kārti džokera kārts vērtībā. 
 

7. Spēles process: 
 

o Pirms kāršu izdales spēlētāji var likt likmes uz visiem iespējamajiem iznākumiem. 
o Kad likmju likšanai paredzētais laiks ir beidzies, dala kārtis, kā paskaidrots šo noteikumu 

sadaļā 6.Noteikumi. 
o Spēles kārtas iznākuma paziņojums. Kad kāršu izdale ir pabeigta, noskaidro spēles kārtas 

iznākumu, aprēķina laimestu un sākas nākamā likmju likšanas kārta. 
o Kāršu jaukšana: 

• Pirms katras spēles kārtas kavu, no kuras šajā kārtā izdalīs kārtis, sajauc. 

• Spēles kārtas beigās spēles vadītājs savāc kavu ar izlietotajām kārtīm un sajauc tās. 
 

8. Īpaši gadījumi: 
o Atceltās spēļu kārtas. Andar Bahar spēles kārtas var tikt atceltas, ja: 

• Skeneris nevar noskenēt kārti, vai arī tā rādījumi nesakrīt ar kārti, kas atrodas uz galda. 

• Kārts vai kārtis parādās nepareizā vietā vai tiek sajauktas. 

• Rodas tehniskas problēmas (interneta savienojuma problēmas, tehniskas kļūmes studijā vai 
spēles vadītāja kļūdas). 

o Spēles vadītāja kļūdas, kas var atcelt spēles kārtu: 

• Mainīta kāršu izdales secība (skatīt p. 2.2. Kāršu dalīšana) 

• Kārts vai kārtis ir iezīmētas vai bojātas. 

• Kārts vai kārtis nokrīt no galda vai nav redzamas ekrānā spēles vadītāja kļūdas dēļ. 

• Kārts vai kārtis kavā vai kāršu izdales kurpē ir apgrieztas otrādi atklātā veidā, un 
nepareizas sajaukšanas dēļ ir redzami kāršu attēli vai to vērtība. 

• Spēles vadītājs ir nepareizi noskenējis kārti vai kārtis (vairāk nekā divas reizes pēc 
kārtas), un skenera rādījumi nesakrīt ar kārtīm, kas atrodas uz galda. 

• Spēles vadītājs ir izņēmis kārti ārā no kāršu izdales kurpes un parāda to atklātā veidā, 
kamēr likmju likšanas kārta nav pabeigta. 

o Ja spēles kārta ir atcelta, visas likmes anulē un atgriež spēlētājiem (likmes izmaksas koeficients 



tiek pielīdzināts skaitlim 1). 
 

9. Spēles organizēšanas norise: 
 
Spēle notiek 24 stundas diennaktī, pēc pieprasījuma notiek tehniskās apkopes pārtraukumi, tomēr 
viss pārējais, ieskaitot spēles vadītāju un kāršu nomaiņu, tiek rādīts visiem tiešraidē. 
 
10. Spēlē izmantotais aprīkojums: 

o 52 (piecdesmit divu) kāršu kava. Katrai kārtij ir unikāls svītru kods, ko kāršu izdales laikā 
noskenē galdā integrēts kāršu skeneris. 

o Lai skenētu kāršu svītru kodu, tiek izmantots galdā integrēts kāršu skeneris. 
o Lai paātrinātu kāršu jaukšanas procesu, kāršu jaukšanai var izmantot kāršu sajaukšanas 

iekārtu. 
o Kavas apakšējās kārts aizklāšanai izmanto sadalošo kārti. 
o Kāršu izdales kurpe ar sajauktām kārtīm, no kuras spēles vadītājs dala kārtis. 
o Galds ar trim lauciņiem uz laukuma: džokera kārtij, Andar un Bahar kārtīm. 

 
 

11. Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu 
attiecība pret dalības maksu (likmi)]: 

 

• Laimestus aprēķina, sareizinot likmes summu ar koeficientiem. Nav iespējams kombinēt 
(veikt atkārtoti) TIEŠRAIDES SPĒĻU likmes. 

• Katrai izlozei ir unikāls numurs, un ar iznākumiem var iepazīties lapā “Rezultāti”. 
 

 

• Dalībnieks var pārbaudīt savu derību vēsturi lapā “Likmju vēsture”. 

 

 

12. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz: 

 
Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav kredītpunktu, vai spēlētājs pats vēlas beigt spēli. Lai 

saņemtu laimestu savā spēļu kontā, ir jāaizver attiecīgās spēles logs un jāveic naudas transakcija 

no konta sadaļas „Kase”. 

Spēles programmas funkcionāla bojājuma, elektronisku vai manipulēšanas ar spēļu automātu 

programmu rezultātā uz spēles ekrāna tiks parādīta informācija - nav spēles laimests un 

izmaksāts netiek. 

Sarežģītāku bojājumu gadījumā vai šaubu gadījumā par manipulēšanu ar spēļu programmām, 
laimesta izmaksas tiek veiktas pēc tam, kad tiek veikta spēles pārbaude un darbinieki ir 
pārliecinājušies par iepriekšminēto apstākļu neesamību. Laimestu izmaksā ar pārskaitījumu uz 
dalībnieka norādītu kontu bankā. 

 



13. Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu: 
 

Laimesti, kas nepārsniedz 720 euro tiek izmaksāti nekavējoties pēc spēles sesijas beigām. 
Laimesti, kas pārsniedz 720 euro, bet nepārsniedz 14 300 euro, tiek izmaksāti triju darba dienu 
laikā no laimesta pieteikšanas brīža. Laimesti, kas pārsniedz 14 300 euro, izmaksā izlozes 
noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža un 
ne vairāk kā divos maksājumos. 

 

14. Kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība: 
 

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, tad 15 dienu 
laikā pēc attiecīgās spēles, par to var iesniegt rakstisku iesniegumu (adrese: Kronvalda bulvāris 3, 
Rīga, LV-1010), norādot adresi, uz kuru nosūtīt atbildi. 15 dienu laikā SIA „Olybet Latvia” izskata 
pretenziju un sniedz rakstveida atbildi. 
 
 


