
Spēļu automātu video spēles JACKS OR BETTER POKER 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 Jacks or Better Poker 

Spēles veids Tiešsaistes pokera video spēle, kas paredzēta 
spēlēšanai skārienjūtīgās mobilās ierīces (mob. 
telefons, planšete) un personālos datoros. 

Azartspēļu automāta un spēles ražotāja 
nosaukums 

Microgaming Software Systems Limited 

 

3. Spēles dalības maksa (likme): 
 

Min likmes vērtība (€) 0.25 

Max likmes vērtība (€) 25.00 

 

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 ir jābūt vismaz €25.00, kas ir vienas minimālas likmes 

apmērs). 
 

5. Spēles norise: 
 

Jacks or better Poker spēlē ar vienu 52 kāršu standarta kāvu, kura pirms katras izspēles tiek 

samaisīta. Spēles uzdevums ir iegūt pēc iespējas vērtīgāku kombināciju. 

 
 

• Lai izvēlētos kredītpunktus ir jāspiež uz vienu no piecām „Bet” kolonnām. Izvēlēties 
kredītpunkta vērtību, var nospiežot pogas „+” un „-”, izvēlētā likme ir redzama „Bet” logā. 

• Lai sāktu pirmo izspēli ir jāspiež poga „Deal” un piecas atvērtas kārtis tiek izdalītas. 



Uzklikšķinot uz kādu no kārtīm parādās uzraksts „Held” un tas nozīmē, ka kārts tiks paturēta 
līdz kāršu maiņai. Var arī izvēlēties nevienu kārti, tad visas kārtis tiks nomainītas. 

• Kad tiek veikta izvēle, nospiežot pogu „Draw” tiek samainītas kārtis un ekrāna ir redzama 
gala kombinācija. Laimests ir redzams logā „Win”. 

• Lai sāktu jaunu izspēli, jāspiež poga „Deal”. 

 

Kombinācijas sakārtotas secīgi no stiprākās uz mazāk stipru. 
 

Kombinācija/ roka Apraksts Piemērs 

Royal Flush Kombinācija no viena 

masta dūža, karaļa, 

dāmas, kalpa un 

desmitnieka. 

 

Straight Flush Viena masta 5 secīgas 

kārtis. 

 

 

Four of a Kind Četras vienādas kārtis.  

 

Full House Kombinācija no 3 

vienādām 

denominācijas un 2 

vienādām 

denominācijas kārtīm. 

 

Flush Kombinācija no viena 

masts piecām kārtīm 

 

  

Straight Dažādu mastu 5 

secīgas kārtis. 

 

 

Three of a Kind Kombinācija no trim 

vienādām 

denominācijas kārtīm. 

 

Two Pairs Divi pāri.  

 



Jacks or Better Kalpa, dāmas, kunga 

vai dūža pāris 

 

 

 

Laimesta dubultošana 
 

• Laimesta gadījumā nospiežot pogu „GAMBLE”, ir iespējams divkāršot laimestu. Spēles ekrānā 
rādās atvērta viena kārts, no atlikušajām četrām kārtīm ir jāatver viena ar augstāku vērtību un 
laimests tiek dubultots. Ja atver kārti ar tādu pašu vērtību, var atkārtot gājienu, taču ja atver kārti 
ar zemāku vērtību laimests tiek zaudēts. Nospiežot pogu „Double” var turpināt laimesta 
dubultošanu. Lai iegūtu laimestu kopējā kredītu kontā jānospiež poga „Collect”. 

 

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

 

Kopējā teorētiskā izmaksa spēlētājam ir (RTP) – 99.54% 
Maksimālais laimests – 100 000 monētu 

 
LAIMESTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 

 

• Vinnesti tiek izmaksāti atkarībā no izvēlētās izmaksu līnijas un likmju ceļiem. 
 

IZMAKSU TABULA 
 

Veiksmīgās rokas laimests ir redzams uz ekrāna „Payout Table” sadaļā. Laimests ir atkarīgs no 
kredītpunktiem un to vērtības. 

 
 

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 vienas darba dienas laikā no 
laimesta pieteikšanas brīža. Laimesti, kas pārsniedz 14 300 euro, tiek izmaksāti azartspēles 
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 „Olybet Latvia” izskata 
pretenziju un sniedz rakstveida atbildi. 
 
 
SIA „Olybet Latvia” 
19.03.2021. 


