
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 
 
 

European Blackjack MH 

Kāršu spēle 

Ražotājs: Play’n GO Malta Ltd. 
 
 

Spēles dalības maksa (likme) 
 
 

Minimālā likme 1 € 
 

Maksimālā likme 100 € 
 
 

Spēles norise 
 

“European BlackJack “ tiek spēlēts ar sešiem kāršu komplektiem (katrā 52 spēļu kārtis), 

kas pirms katras spēles tiek samaisīti. 
 

Spēles noteikumi 

 

Spēles mērķis ir iegūt kārtis, kuru vērtība ir tuvāk 21, nekā dalītāja kāršu vērtība. Ja 

jūsu kāršu vērtība pārsniedz 21, jūs "sadegat" un zaudējat likmi. Ja "sadeg" dalītājs, 

uzvarat jūs. 
 

Lai aprēķinātu savas kombinācijas vērtību, jūsu kārtis tiek sasummētas saskaņā 

ar šādiem noteikumiem: 
 

Kārtīm no 2 līdz 10 ir to nominālvērtība.  
Kalpu, dāmu un karaļu vērtība ir 10. 

Dūža vērtība ir 1 vai 11, atkarībā no tā, kā ir izdevīgāk. 

Kāršu mastīm spēlē nav nozīmes.  
Spēlē izmantotie noteikumi ir šādi: 

 

Kārtis samaisa pēc katras partijas.  
Spēlēt varat uz 1-3 neatkarīgiem spēles laukiem . 

Kombināciju, kas sastāv no Dūža un kārts ar vērtību 10, sauc par „Blackjack“.  
Dalītājs stāv uz visiem 17. 

  



Sadalīšanā 

 

Jūs varat sadalīt kombināciju tikai vienreiz.  
Jūs saņemat tikai vienu papildus kārti par sadalītu dūzi.  
Kombinācija, kura iegūta sadalot un kuras kopsumma ir 21, tiek uzskatīta par 21, 

nevis „Blackjack”. 
 

Dubultošana 

 

Dubultot likmi var uz pirmajām 2 kārtīm, kuru summa ir 9-11.  
Pēc sadalīšanas ir iespējams dubultot likmi, izņemot gadījumus, kad tiek sadalīti dūži. 

 
Spēles vadība 

 

Iepriekšējā likme  
- Liek to pašu sākotnējo likmi, kāda bija iepriekšējā 

raundā. Dalīšana 

- Spēle sākas, kad likmes ir uzliktas. 
 

- Pieprasiet, lai jums iedala papildus kārti. Jūs varat noklikšķināt 

TRĀPĪJUMS vairākas reizes, pirms noklikšķinot taustiņu APSTĀTIES.  
Žetons  
- Izvēlieties sev vēlamo likmes žetonu. 

Žetons „X” 

- Uzklikšķiniet uz uzliktajiem žetoniem, lai atceltu 

likmes. Pietiek 

- Kārtis tiek paturētas tādas, kādas tās ir. (Jūs automātiski stāvat, ja kāršu 

kopsumma ir 21 vai pēc divkāršošanas.) 

Sadalīt  
- Ja jūsu pirmās divas kārtis ir ar vienādu vērtību (t.i., 8 un 8 vai K un K), jūs tās 

varat sadalīt 2 atsevišķās partijās, liekot otro likmi ar vienādu vērtību uz otro partiju. 

Tālāk jums ir jāturpina spēlēt katra partija atsevišķi.  
Divkāršot  
- Pēc pirmo divu kāršu saņemšanas, jūs varat likmi divkāršot. Jums iedalīs tikai 

vienu papildus kārti. 

Acīte  
- Kad pirmo divu izdalīto kāršu summa ir 21, partija ir „Blackjack”. 

„Blackjack” pārspēj 21 punkta partiju, ko sastāda papildus kārtis. 

Pārsniegts  
- Kopējā kāršu vērtība pārsniedz 21. Ja jūs bankrotējat, jūs automātiski zaudējat 

savu likmi. Ja dalītājs bankrotē, jūs automātiski vinnējat spēles raundu. 

Apdrošināšana  
- Kad dalītāja pirmā kārts ir dūzis, jums ir iespēja likt apdrošināšanas blakus likmi, 

kas ir vienāda ar pusi no jūsu sākotnējās likmes. Ja dalītājam ir „blackjack”, jūs 

vinnējat 2 līdz 1 par savu apdrošināšanas likmi. Ja dalītājam nav „blackjack”, jūs 

zaudējat savu apdrošināšanas likmi, un spēle turpinās kā parasti. 

Neizšķirts 

- Kad dalītāja kāršu vērtība ir 17-21, un tā atbilst jūsu kāršu vērtībai, spēle 

beidzas neizšķirti, un jūsu likme tiek atgriezta. 

 



Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu 

lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)]. 

 

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir saskaņā ar Spēles Noteikumiem uzvarēt Dīleri, 

vai nu savācot kāršu kombināciju ar lielāku vērtību (bet nepārsniedzot 21) nekā 

Dīlerim, vai Dīlerim zaudējot (Dīlerim savācot kombināciju ar vērtību lielāku par 21). 
 

Izmaksu apraksts 
 

Visi parastie laimesti tiek izmaksāti attiecībā 1:1.  
Blackjack izmaksā kā 3:2. 

Apdrošināšana tiek izmaksātā attiecībā 2:1 

 

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” 

 

14.04.2022 


