
GG Poker tiešsaistes pokera spēles HOLD’EM noteikumi 
 

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

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

2. Spēles nosaukums un veids: 
 

Spēles nosaukums Hold’em 

Spēles veids GG Poker tiešsaistes pokera spēle 

Azartspēļu ražotāja nosaukums NSUS Limited 

 
3. Spēles dalības maksa (likme): 

 
Likmju maksimālās un minimālās robežvērtības nosaka azartspēļu uzņēmums.    
 

4. kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē: 
 

• Dalībniekam ir jābūt reģistrētam olybet.lv 
• Dalībniekam jāpieslēdzas savam GG Poker kontam OlyBet pokera istabā. 
• Lai sāktu spēli, dalībnieka spēles kontā jābūt naudai – nepieciešamības gadījumā jāveic 

iemaksa. 
 

5. Spēles process: 
  
Texas Hold'em ir vispopulārākā pokera spēles versija pasaulē, un to spēlē ar standarta 52 kāršu 
komplektu. Katram spēlētājam tiek izdalītas divas aizklātas kārtis. Pēc tam spēles gaitā uz galda 
tiek izdalītas kopumā 5 aizklātas kārtis. Spēlētājiem jāizveido labākā piecu kāršu kombinācija, 
izmantojot savas un kopīgās spēles kārtis. Uzvar spēlētājs ar visstiprāko kombināciju. 
 
Pot Limit 
 
Šajā Texas Hold'em spēlē nepastāv ierobežojumi (No Limit) attiecībā uz maksimālo likmi gājiena 
laikā. Tādējādi spēlētāji var veikt all-in, un sava gājiena laikā likt uz spēles visus savus žetonus. 
 
Spēlētāju pozīcijas 
 
Turpmāk minētas spēlētāju pozīcijas, kuras vajadzētu zināt pirms spēles uzsākšanas. 

 



 

Big 
blind 

Spēlētājs, kurš atrodas pa kreisi no small blind. Big blind apmērs atbilst 
minimālajai likmei. 

 

Small 
blind 

Spēlētājam, kurš atrodas pa kreisi no dalītāja, ir jāveic mazā sākuma likme 
(small blind). 

 

Dealer Katrā spēlē tiek noteikts viens dalītājs. Dalītāja pozīcija nosaka mazās un 
lielās sākuma likmes spēlētāju pozīcijas. Pēc katras izspēles dalītāja žetons 
pulksteņrādītāja virzienā tiek nodots nākamajam spēlētājam. 

 
 
Darbības 
 

 
 

• Check (atvērt kārti) 
Atvērt kārti un pabeigt gājienu, neveicot likmes. Atceries, ka kāršu atvēršana, neveicot 
likmes, norāda uz vājām spēles pozīcijām. 

• Bet (likme) 
Ja tev ir labas kārtis, iespējams, tu vēlēsies izdarīt likmi, lai laimētu lielāku banku. 

• Raise (paaugstināt likmi) 
Liec saprast pretiniekiem, ka spēlēt ar tevi – tas nav nekāds joks. 

• Call (pielīdzināt likmi) 
Pielīdzini likmi, lai apskatītu sava pretinieka kārtis. Ne visas likmes nozīmē to pašu, ko stipras 
kombinācijas. 

• All-in (likt uz spēles visus žetonus) 
Iedzen stūrī savus pretiniekus. 

• Fold (nomest kārtis) 
Nomest kārtis un zaudēt visu, ko esi ielicis bankā. 
 
Betting round 
 

Texas Hold’em spēlē ir 4 likmju veikšanas posmi: 

• Pre-Flop 
Likmju veikšanas posms, kas sākas pēc tam, kad spēlētāji ir saņēmuši savas kārtis. 

 
• The Flop 

Likmju veikšanas posms, kas sākas pēc tam, kad ir izdalītas pirmās trīs kopīgās kārtis. 



 
• The Turn 

Trešais likmju veikšanas posms, kas sākas pēc ceturtās kopīgās kārts izdalīšanas. 

 
• The River 

Pēdējais likmju veikšanas posms, kas sākas pēc piektās (pēdējās) kopīgās kārts izdalīšanas. 

 
 

The Showdown 
 

Kāršu atklāšana sākas, ja pēc piektās kārts atvēršanas spēlē joprojām piedalās divi vai vairāk 
spēlētāji. Spēlētājs ar visstiprāko kombināciju paņem banku. Ja pēc kāršu atklāšanas rezultāts ir 
neizšķirts, banka tiek līdzvērtīgi sadalīta starp uzvarētājiem. 

 
 
 

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

 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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 „Olympic Casino 
Latvia” izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi. 
 


