
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 

Single Deck Blackjack MH 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: Play’n GO Malta Ltd. 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 1 EUR 

Maksimālā likme 300 EUR 

Spēles noteikumi 

 

Blackjack Multi Hand 

 

Blekdžekā, spēlētāja mērķis ir iegūt roku ar vērtību, kas ir tuvāka 21 nekā dīlera rokas 

vērtība. Jā spēlētāja rokas vērtība pārsniedz 21, spēlētājs izdeg, un zaudē savu likmi. Ja dīleris 

izdeg, spēlētājs laimē. 

Lai aprēķinātu rokas vērtību, kāršu vērtības tiek sasummētas, saskaņā ar sekojošiem 

noteikumiem: 

 

• Kārtis no 2 līdz 10 ir vērtas saskaņā ar to nominālvērtību. 

• Kalpu, dāmu un karaļu vērtība ir 10. 

• Dūža vērtība ir vai nu 1 vai 11, atkarībā no tā, kuru vērtību ir izdevīgāk pielietot 

konkrētajā brīdī. 

• Spēlētājs var izspēlēt līdz 3 dažādām rokām vienlaicīgi. 

 

 

Single Deck Blackjack 

 

• Kārtis tiek pārmaisītas pēc katra raunda. 

• Dīleris apstājas uz 17. 

• Spēlētājs var sadalīt savu roku tikai vienreiz. 

• Ja tiek sadalīts dūzis, spēlētājs var saņemt tikai vienu papildus kārti par dalītu dūzi. 

• Roka, kuras vērtība pēc sadalīšanas ir vienāda ar 21 tiek uzskatīta par 21, nevis 

blekdžeku. 

• Spēle tiek izspēlēta ar vienu kāršu kavu. 

• Vēlā atmešanās. 

• Likmes dubultošana uz jebkurām 2 kārtīm. 

• Blekdžeks maksā 6:5 

 

Vidējā atdeve spēlētājam (RTP), liekot likmi uz spēlētāju ir 98.76%. 



 

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” 

 

07.10.2022. 


