
Azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs 

SIA "Olybet Latvia" 

Reģ. Nr. 44103143645 

Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010, tel. 67892975 

Spēles nosaukums un veids 

Deuces Wild MH 

Video Pokers 

Ražotājs: Play’n Go Malta Ltd. 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.01 EUR 

Maksimālā likme 31.25 EUR 

Spēles norise 

„Deuces Wild MH“ ir ir 52 kāršu pokera spēle. 

Kārtis tiek samaisītas pēc katra rounda. 

Pēc likmes apstiprināšanas, spēlētājs saņem 5 sākotnējās kārtis. Spēlētājam ir 

jānospiež uz kārtīm, kuras viņš vēlas izmantot, jeb HOLD. Kārtis, kuras netiek 

izmantotas tiks izmestas un aizstātas ar jaunām kārtīm, kad spēlētājs nospiež DEAL. 

Spēlētāja beidzamo 5 kāršu rangs nosaka laimesta lielumu, attiecībā uz izmaksu 

tabulu. 

Spēlētājs var mēģināt reizināt savu laimestu opcionālajā riskēšanas stadijā. To var 

izdarīt nospiežot GAMBLE jeb riskēt pogu, pēc laimesta parādīšanās. Riska spēles 

mērķis ir pareizi uzminēt krāsu vai mastu kārtij, kura ir pavērsta ar seju uz leju. Ja 

spēlētājs pareizi uzmin krāsu, laimests tiek dubultots, ja pareizi uzmin mastu, laimests 

tiek četrkāršots. Spēlētājs var izspēlēt riskēšanas opciju līdz 5 konsekventām reizēm 

un ar limitu līdz 1000 monētām. 

Laimesti, kas norādīti izmaksu tabulā ir norādīti monētās. Laimesti tiek izmaksāti, 

sareizinot izmaksu tabulā norādītos apjomus ar izvēlēto monētas vērtību. 

Divnieki (2) ir WILD un var tikt izmantoti lai veidotu uzvaru nesošas kombinācijas. 

Par 5 vienādiem, jeb "5 of a kind", par Wild Royal ar 2niekiem, un 4 deuces 

simboliem tiek piešķirtas speciālas balvas. 

 



Laimestu kombinācijas 

 

Kombinācijas nosaukums 
angliski Apraksts 

NATURAL ROYAL 

A, K, Q, J, 10 visi ar vienādu mastu. Wild kārtis nevar tikt 
izmantotas 

4 DEUCES Četri divnieki. 

WILD ROYAL FLUSH 

A, K, Q, J, 10 visi ar vienādu mastu. Wild kārtis var tikt 
izmantotas. 

5 OF A KIND Piecas kārtis ar vienādu rangu. 

STRAIGHT FLUSH Piecas kārtis secīgā secībā, visas ar vienādu mastu. 

4 OF A KIND Četras kārtis ar vienādu rangu. 

FULL HOUSE Trīs kārtis no viena ranga un divas kārtis no cita ranga. 

FLUSH Piecas kārtis ar vienādu mastu.  
STRAIGHT Piecas kārtis secīgā secībā. 

3 OF A KIND Trīs kārtis ar vienādu rangu. 

 

 

Viena kombinācija / Vairākas kombinācijas 

  1 kombinācija    4 kombinācijas 

 

 



  10 kombinācijas    25 kombinācijas 

  50 kombinācijas    100 kombinācijas 

 

Minimālā un maksimālā iespējamā likme, kā arī maksimālais variē, atkarībā no 

kombināciju (HANDS) daudzuma. 

 

BONUSA SPĒLES 

 

Sarkans vai melns 

Spēles mērķis ir pareizi uzminēt kārts krāsu vai mastu. Pareizi uzminēta krāsa 

dubultos laimestu, pareizi uzminēts masts četrkāršos. Spēlētājs var šo spēli spēlēt līdz 

5 reizēm pēc kārtas. 

 
"Beat the Dealer" 

Dīlera kārts tiek izdalīta ar seju uz augšu. Spēlētājs izvēlas vienu no 4 kārtīm, kuras ir 

ar sej uuz leju. Ja spēlētāja kārts ir augstāka par dīlera, spēlētājs dubulto savu 

laimestu. Ja zemāka – spēlētājs zaudē savu laimestu. Ja vienāda – spēlētājs saņem 

atpakaļ oriģinālo likmi.  

 
"High or Low" 

Augstāks vai zemāks ir spēle, kuras mērķis ir uzminēt, vai kārts, kura ir izdalīta ar 

seju uz leju ir augstāka vai zemāka par 8. (Kārtis ar vērtību no 9 līdz dūzim ir 

augstākas, kārtis ar vērtību 2-7 ir zemākas) Ja kārts vērtība ir 8, spēlētājs saņem 

atpakaļ oriģinālo likmi. Ja spēlētājs uzmin pareizi, laimests tiek dubultots, ja nepareizi 

– laimests tiek zaudēts. Spēlētājs var šo spēli spēlēt līdz 5 reizēm pēc kārtas. 

 

 

 

 

 

 



Izmaksu tabula. 

 

Izmaksas ir parādītas kā reizinātāji ar izvēlēto denomināciju (monētas vērtību). 

 

 

 

Teorētiskā vidējā atdeve spēlētājam (RTP) ir 94,97%. 
 

Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz 

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

naudas transakcija no konta sadaļas „Kase”. 

Lai saņemtu laimestu uz savu personīgo finanšu iestādes kontu, spēlētājam ir 

jāizmanto viens no šiem naudas transakcijas/pārskaitījuma veidiem: 

• uz bankas kontu ar tiešu maksājumu vai izmantojot banklink pakalpojumus, 

• uz bankas karti. 

Izmaksātos laimestus, kas ir laimēti saskaņā ar tiešsaistes spēlē esošajiem spēles  

noteikumiem un laimējošo kombināciju tabulu. 

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. 

 

 

Kombinācija 1 monēta 2  monētas 3  monētas 4  monētas 5  monētas 
      

Natural Royal 250 500 750 1000 4000 
      

4 Deuces 200 400 600 800 1000 
      

Wild Royal Flush 25 50 75 100 125 
      

5 of a Kind 10 20 30 40 50 
      

Straight Flush 8 16 24 32 40 
      

4 of a Kind 4 8 12 16 20 
      

Full House 4 8 12 16 20 
      

Flush 2 4 6 8 10 
      

Straight 2 4 6 8 10 
      

3 of a Kind 1 2 3 4 5 
      



Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu 

Laimesti, kas nepārsniedz 720 euro tiek izmaksāti nekavējoties pēc spēles sesijas 

beigām. Laimesti no 720 euro līdz 14300 euro tiek izmaksāti 24 stundu laikā. 

Laimesti, kuri pārsniedz 14300 euro izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā 

kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. 

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.  

 

SIA „Olybet Latvia” 

 

09.05.2022. 


