
 

 

1. Azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa 

numurs 

SIA Latsson Licensing 

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga, LV-1010 

Tel. nr.: +371 80005352 

 

2. Spēles nosaukums un veids 

 

Spēles nosaukums: Blackjack 

Spēles veids: Live kazino spēle 

Spēles ražotāja nosaukums: Pragmatic Play Ltd. 

 

3. Spēles dalības maksa (likme) 

 

Minimālo un maksimālo likmju robežas: no €100,00 līdz €5 000,00 

Precīzas likmes tiek atspoguļotas pašā spēlē. 

 

4. Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē 

 

Dalībnieks var piedalīties spēlē, dodoties uz kazino sadaļu interneta vietnē www.betsafe.lv, 

nospiežot uz tās ikonas un atverot spēli. 

 

5. Spēles norise 

Blekdžeka 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. 

• Dīleris vienmēr paliek uz 17; 

• Dubultojiet likmi jebkurai no 2 sākotnējām kārtīm; 

• Pēc sadalīšanas likmi nevar dubultot; 

• Sadaliet sākotnējās kārtis ar vienādu vērtību; 

• Ja dīleris parāda dūzi, tiek piedāvāta apdrošināšana; 

• Ja dīlerim un spēlētājam ir neizšķirts, likmes tiek atgrieztas. 

Spēle tiek spēlēta ar 8 standarta 52 kāršu kavām. Kāršu vērtības blekdžekā ir šādas: 

• Kārtis no 2–10 atbilst to nominālvērtībai; 

• Katra kalpa, karaļa un dāmas vērtība ir 10 punkti; 

• Dūžu vērtība ir 1 vai 11 punkti, atkarībā no tā, kas ir izdevīgāk rokai. Ņemiet vērā, ka 

„mīksta“ roka iekļauj dūzi ar vērtību 11. 

Blekdžeks - Ja jūsu sākotnējās divu kāršu rokas vērtība ir tieši 21, jums ir blekdžeks! 

Apdrošināšana - Ja dīlera atklātā kārts ir dūzis, jums tiek dota iespēja iegādāties 

apdrošināšanu, lai kompensētu risku, ka dīleris varētu iegūt blekdžeku – pat tad, ja jums pašam 

ir blekdžeks.  

http://www.betsafe.lv/


 

 

Ja jūsu rokas summa pārsniedz 21, jūs zaudējat spēli (bust), kā arī šīs rokas likmi. 

Šī blekdžeka spēle iekļauj arī papildu likmes – Perfekti pāri, 21+3. Jūs varat izdarīt papildu 

likmes kopā ar savu galveno blekdžeka likmi. Jums ir iespēja laimēt ar jebkuru papildu likmi 

neatkarīgi no tā, vai uzvarat vai zaudējat ar blekdžeka likmi: 

Bet Behind iespēja ļauj jums izdarīt likmi uz roku, kas izdalīta citam spēlētājam.  

6. Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu 

lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)] 

Jūs uzvarat, ja jūsu rokas gala vērtība ir tuvāka 21 nekā dīlera roka vai ja dīlera roka 

pārsniedz 21. Ja jūsu rokas vērtība ir tāda pati kā dīlerim, spēles raunds beidzas ar neizšķirtu 

(push), un jūsu likme tiek atgriezta. 

Blekdžeks ir iespējams tikai, izmantojot divas kārtis sākotnējā divu karšu rokā. Roka ar 

vērtību 21, kas izveidota no sadalīta pāra, netiek uzskatīta par blekdžeku. Tāpēc blekdžeks 

pārspēj jebkuru roku ar vērtību 21, kas izveidota no sadalīta pāra. 

Teorētiskā spēles izmaksa spēlētājam: 99,59%. 

 

7. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz 

 

Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta Betsafe likmju kontā. Laimesti, kas nepārsniedz 720 

eiro, tiek izmaksāti nekavējoties pēc spēles sesijas beigām. Laimesti no 720 eiro līdz 14 300 

eiro tiek izmaksāti 24 stundu laikā. Laimesti, kas pārsniedz 14 300 eiro, tiek izmaksāti 

azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos 

maksājumos. 

 

8. Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu 

 

Visi laimesti tiek izmaksāti nekavējoties pēc to iegūšanas klientu likmju kontos. 

 

9. Kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju 

izskatīšanas kārtība 

Sūdzības un pretenzijas tiek pieņemtas rakstiski tiešsaistes čatā www.betsafe.lv mājaslapā, uz 

e-pastu atbalsts@betsafe.lv vai telefoniski uz numuru +371 80005352 līdz 30 dienu laikā pēc 

spēles sesijas beigām, un tās tiks izskatītas pēc iespējas ātrāk, taču ne ilgāk kā 10 darba dienu 

laikā no to saņemšanas brīža. 

 

http://www.betsafe.lv/
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