
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 

Dragon Bonus Baccarat 

Kāršu spēle 

Ražotājs: Scientific Games Digital 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 50 EUR 

Spēles noteikumi 

Spēles mērķis ir salikt divas rokas, no kurām katrā ir divas vai trīs kārtis, ar uzkrāto punktu 

vērtību pēc iespējas tuvāk 9. 

Spēle tiek spēlēta, izmantojot standarta 52 kāršu kavu (bez džokeriem). Kārtis tiks izdalītas, 

izmantojot vairāku kavu kurpi, kurā ir 8 pilnas kāršu kavas. 

Kāršu kava tiek sajaukta starp katru spēli. 

 

 

Kā spēlēt 

 

Katram spēlētājam, veicot likmi, ir šādas iespējas: 

 

Standarta likmes 

 

• Spēlētāja likme, kas maksā 1:1. 

• Dīlera likme, kas maksā 1:1*. 

• Neizšķirtā likme, kas maksā 8:1. 

 

Bonusa likmes 

 

• Dragon Bonus Player likme un Dragon Bonus Banker likme maksā saskaņā ar vienu 

un to pašu izmaksu tabulu. 

 

Ja spēlētājs veic likmi uz Spēlētāju, dīleri vai neizšķirtu likmi, spēlētājs var veikt likmi arī uz 

Dragon Bonus Player likmi vai Dragon Bonus Banker likmi. Vairāki laimesti jebkurā likmē 

tiks pieskaitīti kopējam laimestam. 

 

* Par visiem Banker Bet laimestiem tiek iekasēta 5% komisijas maksa. 

 

 

 



Kāršu vērtības 

 

Katras kārts vērtība ir šāda: 

 

Attēlu kāršu (karalis, dāma, kalps) un 10 vērtība ir nulle. 

Dūža vērtība ir viens. 

Visām pārējām kartēm ir sava nominālvērtība. 

Ja kāršu kopējā skaitliskā vērtība ir vienāda ar desmit vai vairāk, tiek ņemts vērā tikai labās 

puses cipars (cipariskais skaits). Piemēram, kopā 15 tiks skaitīts kā 5. 

 

 

Roku kombināciju vērtības 

 

Kad abas rokas ir pabeigtas, likmes tiek izšķirtas. 

Izsekošanas dēlis parāda iepriekšējo spēļu rezultātus. 

Roku kombināciju izkārtojums no augstākās līdz zemākajam ir šāds: 

 

Natural 9 

 

• Divu kāršu kombinācija, kuras vērtība ir 9. Dabisko 9 var sasniegt tikai tad, ja pirmo 

divu izdalīto kāršu vērtība ir 9. 

 

Dabisks 8 

 

• Divu kāršu kombinācija, kuras vērtība ir 8. Dabisko 8 var sasniegt tikai tad, ja pirmo 

divu izdalīto kāršu vērtība ir 8. 

 

9 vai 8 

 

• Trīs kāršu kombinācija, kuras vērtība ir 9 vai 8. 

 

0 līdz 7 

 

• Divu vai trīs kāršu kombinācija, kuras vērtība ir 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vai 0. 

 

 

Spēlētāja un dīlera likmes 

 

Ja spēlētāja kombinācija ir augstāka par dīlera kombināciju, uzvarēs spēlētāja likme. 

Ja dīlera kombinācija ir augstāka par spēlētāja kombināciju, uzvarēs dīlera likme. 

Neizšķirtajā likmē tiek ņemta vērā spēlētāja kombinācijas kopējā vērtība un dīlera 

kombinācijas kopējā vērtība neatkarīgi no katras kombinācijas kāršu skaita katras kārtas 

beigās. Neizšķirtā likme uzvarēs, ja spēlētāja un dīlera roku vērtība būs vienāda. Ja rokas nav 

vienādas vērtības, neizšķirta likme zaudē. 

Ja gan spēlētāja, gan baņķiera roku vērtība ir vienāda, Spēlētāja un Baņķiera likmes tiks 

virzītas neatkarīgi no tā, vai ir veikta likme uz neizšķirtu likmi. Dragon bonus likmes tiks 

nospiestas tikai uz neizšķirtu ar 8 vai 9. 

 

Kad likme tiek “nospiesta”, tā tiek atgriezta spēlētājam, kurš izdarīja likmi. 

 



Kāršu izdalīšana 

 

Kad visas likmes ir izdarītas, kārtis tiek izdalītas ar attēlu uz augšu, līdz katrā izspēlē kopā ir 

divas kārtis. Vispirms tiek atrisināta spēlētāja kombinācija un pēc tam tiek atrisināta baņķiera 

kombinācija. 

 

Pēc tam tiek ievēroti šādi noteikumi: 

 

Ja spēlē ir vismaz viena Naturāla 8 vai Naturāla 9 kombinācija, gan baņķiera, gan spēlētāja 

kombinācijas automātiski stāvēs. 

 

Spēlētāja rokai ir jāstāv, ja rokas vērtība ir no 6 līdz 9, un jātrāpa, ja rokas vērtība ir 5 vai 

mazāka. 

 

Ja spēlētāja roka stāv, tad baņķiera kombinācija sasniedz 5 vai mazāk. 

 

Ja spēlētāja roka trāpa par pilnu kombināciju, tad baņķiera roka trāpa, ievērojot šādus 

noteikumus: 

 

Ja baņķiera kāršu vērtība ir no 0 līdz 3, tad baņķiera kombinācijai tiek izdalīta trešā kārts, ja 

spēlētāja rokai izdalītā trešā kārts ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, K, Q vai J. 

 

Ja baņķiera kāršu kopsumma ir 4, tad baņķiera izspēlē tiek izdalīta trešā kārts, ja spēlētāja 

kombinācijai izdalītā trešā kārts ir 2, 3, 4, 5, 6 vai 7. 

 

Ja baņķiera kāršu kopsumma ir 5, tad baņķiera izspēlē tiek izdalīta trešā kārts, ja spēlētāja 

kombinācijai izdalītā trešā kārts ir 4, 5, 6 vai 7. 

 

Ja baņķiera kombinācija ir 6, tad baņķiera izspēlē tiek izdalīta trešā kārts, ja spēlētāja 

kombinācijai izdalītā trešā kārts ir 6 vai 7. 

 

 

Noteikumi spēlētāja rokai 

 

Ja spēlētāja pirmo divu kāršu vērtība ir: Darbība: 

0,1,2,3,4,5 Spēlētājs izvelk papildus kārti 

6,7 Spēlētājs stāv 

8,9 Spēlētājs un dīleris stāv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noteikumi dīlera rokai 

 

Ja dīlera pirmo divu kāršu 

vērtība ir: 

Izvilkt papildus kārti, kad 

spēlētāja trešā kārts ir: 

Neizvilkt papildus kārti, 

kad spēlētāja trešā kārts ir: 

0,1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K 8 

4 2,3,4,5,6,7 1,8,9,10,J,Q,K 

5 4,5,6,7 1,2,3,8,9,10,J,Q,K 

6 6,7 1,2,3,4,5,8,9,10,J,Q,K 

7 Dīleris stāv Dīleris stāv 

8 Dīleris stāv (Naturāls) Dīleris stāv (Naturāls) 

9 Dīleris stāv (Naturāls) Dīleris stāv (Naturāls) 

 

 

Dragon Bonus izmaksas 

 

Dragon Bonus sānu likme tiks izmaksāta, ja kombinācija uzvarēs ar Naturālu 8 vai 9 vai 

uzvar ar ne-naturālu kombināciju ar lielu starpību. 

 

Uzvaroša roka Izmaksa 

Ne-naturāla uzvara ar 9 30:1 

Ne-naturāla uzvara ar 8 10:1 

Ne-naturāla uzvara ar 7 6:1 

Ne-naturāla uzvara ar 6 4:1 

Ne-naturāla uzvara ar 5 2:1 

Ne-naturāla uzvara ar 4 1:1 

Naturāla uzvara 1:1 

Naturāls neizšķirts NOSPIESTS (PUSH) 

 

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. 



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” 

 

23.02.2023 


