
Spēles LIVE BLITZ BLACKJACK 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 Live Blitz Blackjack 

Spēles veids LIVE galda spēles Blackjack versija, paredzēta 
spēlēšanai skārienjūtīgās mobilās ierīces (mob. 
telefons, planšete) un personālos datoros. 

Azartspēļu automāta un spēles ražotāja 
nosaukumu 

NetEnt Product Services Ltd. 

 

3. Spēles dalības maksa (likme): 
 

Min likmes vērtība (€) 1 

Max likmes vērtība (€) 500 

 

4. Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē: 

• Dalibniekam ir jābūt reģistrētam olybet.lv 
• Dalībniekam jāpieslēdzas savam OlyBet spēles kontam. 
• Lai sāktu spēli, dalībnieka spēles kontā ir jābūt vismaz 1€, kas ir vienas minimālas likmes apmērs. 

 
5. Spēles norise: 

 
Blitz Blackjack ir standarta Common Draw Blackjack spēle, kas tiek spēlēta ar 8 kāršu kavām. Tiek 
izmantots ierastais Blackjack kāršu komplekts, lai palielinātu likmju skaitu vienā aplī, tādējādi, 
palielinot spēles mērogu. Visi šīs spēles spēlētāji izmanto vienas un tās pašas kāršu grupas kārtis. Tas 
nozīmē, ka visi saņem vienādas identiskas kārtis, bet katram spēlētājam ir savs veids, kā rīkoties ar šim 
kārtīm, veicot tādas darbības kā palikt vai sadalīt. 

 

Pirmais spēlētājs tiek aicināts veikt likmes un izvēlēties žetonus. Pēc likmju pieņemšanas noslēguma 
dīleris izdala 2 kārtis sev un dalībniekiem. Šajā brīdī visiem spēlētājiem jāpieņem lēmums par to, kā 
rīkoties ar savu roku. Pēc tam dīleris izlozēs vairākas kārtis visiem spēlētājiem, lai viņiem būtu iespēja 
pabeigt savas rokas. Arī dīleris pabeidz savu roku, pēc tam spēles rezultāts tiek automātiski novērtēts 
un laimests tiek izmaksāts. 

 

• Neierobežotas vietas uz galda. 
• Augstas izšķirtspējas video ar Chroma-Key fonu. 
• Pieejama tieša palaišana. 
• Atkārtotas derības iespēja. 
• Spēlētāja tērzēšana. 



Noteikumi: 
 

Mērķis ir iegūt augstāku karšu vērtību nekā dīlerim, taču nepārsniedzot 21. Labākā roka blekdžekā – 
pirmo divu izdalīto kāršu summa ir tieši 21. Jūs spēlējat tikai pret dīleri, nevis pret citiem spēlētājiem. 

 

• Spēle tiek spēlēta ar 8 kāršu kavām. 
• Dīleris vienmēr paliek uz 17. 
• Dubultojiet likmi jebkurai no 2 sākotnējām kārtīm. 
• Pēc sadalīšanas (Split) likmi nevar dubultot (Double Down). 
• Sadaliet sākotnējās kārtis ar vienādu vērtību. 
• Tikai viena sadalīšana katrā rokā. 
• Viena kārts tiek izdalīta katram sadalītajam dūzim. 
• Ja dīleris parāda dūzi, tiek piedāvāta apdrošināšana. 
• Blekdžeka laimests ir 3:2. 
• Apdrošināšanas laimests ir 2:1. 
• Ja dīlerim un spēlētājam ir neizšķirts, likmes tiek atgrieztas. 

 

Dubultot, ņemt kārti vai palikt 
 

Ja dīlerim pēc viņa/viņas divu sākotnējo kāršu pārbaudīšanas nav blekdžeka, spēlētājiem tiek dota 
iespēja uzlabot savu roku vērtības. Lai to nodrošinātu, dīleris pulksteņrādītāja virzienā ap galdu 
piedāvā spēlētājiem izdalīt papildu kārtis. 

 

Ja jūsu sākotnējās rokas vērtība nav 21, jūs varat izvēlēties dubultot likmi. Tādā gadījumā jūs 
dubultosiet likmi, un jūsu rokai tiks izdalīta tikai viena papildu kārts. Alternatīvi, jūs varat izlemt 
paņemt kārti, ko pievienot jūsu rokas vērtībai. Jūs varat paņemt vairāk nekā vienu papildu kārti, līdz 
izlemsiet palikt, tiklīdz būsiet apmierināts ar jūsu rokas vērtību. 

 

Sadalīt 
 

Ja jūsu sākotnēji izdalītās kārtis ir ar vienādu vērtību, jūs varat izlemt sadalīt pāri, lai iegūtu divas 
atsevišķas rokas, kurām katrai ir atsevišķa likme, kas vienāda ar jūsu galveno likmi. Kad abām rokām ir 
izdalīta otrā kārts, jūs varat uzlabot šo roku vērtību, nolemjot paņemt kārti. Tiklīdz esat apmierināts ar 
jūsu roku vērtību, jūs varat izvēlēties palikt. Tomēr, ja jūs sadalāt sākotnējo dūžu pāri, jūs saņemsiet 
tikai vienu papildu karti katrai rokai bez iespējas ņemt papildu kārti 

 

Papildlikmes 
 

Šī blekdžeka spēle iekļauj arī papildlikmes – Perfekti pāri un 21+3. Jūs varat izdarīt papildlikmes kopā 
ar savu galveno blekdžeka likmi. Jums ir iespēja laimēt ar jebkuru papildlikmi neatkarīgi no tā, vai 
uzvarat vai zaudējat ar blekdžeka likmi. 

 

Perfekti pāri 
 

Perfektu pāru likme sniedz jums iespēju uzvarēt, ja pirmās divas kārtis ir jebkāds pāris – piemēram, 



divas dāmas, divi dūži vai divi trijnieki. Ir trīs pāru veidi ar atšķirīgiem laimestiem: 
 

• Perfekts pāris – vienāds masts, piemēram, divi pīķa dūži. 
• Vienkrāsains pāris – dažādi vienas krāsas masti, piemēram, kārava 2 + ercena 2. 
• Jaukts pāris – dažādu krāsu dažādi masti, piemēram, ercena 10 + kreiča 10. 

 

21+3 
 

21+3 papildlikme sniedz jums iespēju laimēt, ja jūsu pirmās divas kārtis, kā arī dīlera atklātā kārts 
iekļauj jebkuru no šādām laimīgajām rokām (līdzīgi pokeram) ar dažādiem laimestiem: 

 

• Suited Trips – trīs identiskas kārtis, piemēram, 3 ercena dāmas. 
• Straight Flush – secīgas viena masta kārtis, piemēram, kārava 10, kalps un dāma. 
• Three of a Kind – vienāda vērtība, bet dažādi masti, piemēram, jebkuri 3 dažādi karaļi. 
• Straight – secīgas dažādu mastu kārtis, piemēram, pīķa 2 + kārava 3 + ercena 4. 
• Flush – viena masta kārtis ne secībā, piemēram, kārava 2, 6 un 10. 

 

Skaitlis zelta medaļā norāda spēlētāja pēc kārtas uzvarēto raundu skaitu. Ņemiet vērā, ka, tiklīdz 
veiksmīgais spēlētājs zaudē raundu, viņš vai viņa zaudēs arī zelta medaļas ikonu. 

 
6.  Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu 

attiecība pret dalības maksu (likmi)]: 
 

RTP: 99.50% 
Maksimālais iespējamais laimests: 3 650€ - 18 250€ 

 
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. 


