
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 

Retro Solitaire 

Kāršu spēle 

Ražotājs: Gamevy Limited 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 1.04 EUR 

Maksimālā likme 45.60 EUR 

Spēles apraksts un noteikumi 

''Retro Solitaire'' ir pasjansa tipa kāršu spēle, kur spēlētājs uzvar par katru kārti, ko 

viņš vai viņa novieto kaudzes augšā! Šī spēle ir perfekts spēlētāja veiksmes un 

prasmju sajaukums. 

Likmju likšanas nosacījumi 

1. Spēlētājs izvēlās savas likmes apjomu – likmju likšanas ekrānā ir norādīts, cik 

daudz ir iespējams laimēt par katru kārti, ko spēlētājs izspēlē uz kaudzītēm. 

(būvējot no Dūža augšup, iekš katra masta.) 

2. Papildlikmes, uz kurām spēlētājam ir iespēja veikt likmi: 

• ''No Move'' – nav iespēja veikt kustību no izdalītajām kārtīm. Uzvarot 

šo likmi, spēlētājs laimē 15x veiktās likmes apjomu. 

• ''Red and Black'' – spēles sākšana ar tikai sarkanajām vai tikai 

melnajām kārtīm, ieskaitot kārti kas ir uz kaudzes! Uzvarot šo likmi, 

spēlētājs laimē 200x veiktās likmes apjomu. 

Spēles norise 

• Spēle noris ar standarta 52 kāršu kavu, kas tiek samaisīta pēc nejaušības 

principa. 

• Kārtis tiek izdalītas 7 kolonnās, no kreisās uz labo pusi, ar augošu kāršu skaitu 

katrā kolonnā šādi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

• Katras kolonnas pēdējā kārts ir atklāta ar seju uz augšu. 

• 4 mastu kaudzes sākumā ir tukšas. 

• Atlikušās kārtis ir atrodamas ''play'' kavā. 

 

 

 



Lai spēlētu: 

• Spēlētājs var kustināt jebkuru ''Dūžu-uz-mastu'' kaudzīti, un tur sakārtot visas 

tajā pašā mastī esošās kārtis secībā. 

• Spēlētājs var kustināt kārtis starp kolonnām, ja vien tās atrodas secīgā, dilstošā 

secībā, un seko alternējošai sarkanās un melnās krāsas maiņai. 

• Lai pārvietotu kārti, spēlētājam ir nepieciešams noklikšķināt, lai atlasītu, un 

vilkt. Spēlētājs atlasa augstāko kārti, kuru vēlas pārvietot, visu kolonnu, vai 

kolonnas daļu. 

• Apgrieziet ''play'' kavu, lai redzētu, vai atklāto kārti var pārvietot uz kolonnu 

vai ārā uz mastu kaudzīti. Spēlētājs var redzēt, cik daudz kārtis ir atlikušas 

''play'' kavā, paskatoties uz skaitli, kas atrodas uz kavas. Spēlētājs var izmantot 

''play'' kavu tikai vienreiz. 

Papildus 

✓ Undo – ja spēlētājs netīšām kļūdās, viņš vai viņa var atsaukt pēdējo darbību 

kas ir: ''play'' kavas apgriešana VAI kārts pārvietošana no kolonnas uz 

kaudzīti. Spēlētājs nevar atsaukt vienas kārts no specifiskas kolonnas 

apvēršanu. 

✓ Spēlētājs saņems laimestu par katru kārti, ko viņš vai viņa novietos kaudzītē. 

Iztīrot visas kolonnas un ''play'' kavu uz kaudzēm, spēlētājs saņems maksimālo 

laimestu! 

✓ Auto Play – automātiskā spēle. 

✓ End Game – nospiežot šo pogu, spēle tiks zaudēta, un spēlētājs atgriezīsies 

likmju likšanas ekrānā. 

✓ Hint – šī funkcija spēlētājam parādīs nākamo pieejamo kustību, ja tāda būs 

pieejama. 

Spēles aptuvenais RTP (Return to  Player) % ir 96.8%. 

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” 

 

21.06.2022. 


