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SIA „JOKER LTD.” 

Live Roulette un Live BlackJack spēļu noteikumi 

EZUGI spēles programma 

 

 

 

Spēles Live Roulette noteikumi 

 

 

Spēles veids – tiešsaistes Ruletes videospēle ar Live dīleri. 

Spēles laimesta kopsumma ir 97.3% 

 

Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi 

Naudu savā spēlētāja kontā var ieskaitīt izmantojot kādu no trim iemaksas metodēm: (i) Swedbank 

internetbanka, (ii) bankas karte vai (iii) bankas pārskaitījums 

 

Minimālā likme  0.5 EUR 

Maksimālā likme  2000.00 EUR 

 

Spēles apraksts 

Roulette Gold 1 ir tiešsaistes ruletes spēle ar Live dīleri, kur spēlētājam, lai iegūtu laimestu, 

jāuzmin cipars vai kombinācija. Lai sāktu spēli, spēlētājam jāizvēlas žetonu vērtība ar kuru viņš 

vēlas riskēt un tie jānovieto uz vēlamās likmes. Izvēlēta likmes summa tiks attēlota “Total bet ailē”. 

Pēc dīlera paziņojuma “no more bets” likmes netiek pieņemtas un likmes summu vairāk nevar 

izmainīt. 

 Nospiežot „Clear all” likmes tiek atceltas. Nospiežot pogu “Undo” pēdējā likme tiek atcelta. 

Žetonu summa var tiks dubultota nospiežot pogu “2x Double ”  

Kad rats ir apstājies un notikuma rezultāts ir noskaidrots, nospiežot pogu „Rebet” likmes lielums un 

tās veids tiek atkārtots. 

Laimests tiks attēlots ailē “Lats win” 

 

Spēles papildiezīmes 

Spēles statistiku var redzēt sadaļā “Statistics” apakšējā labajā stūrī. 

 

Spēles uzstādījumi 

Nospiežot pogu  Menu- Settings augšējā labajā stūrī spēlētājs var uzstādīt spēles iestatījumus.   

 

 

Īpašās likmes 

 
Racetrack 

Uz imitētās sacīkšu trases cipari ir izvietoti identiski kā uz ruletes, un ir iespēja likt vairākas likmes 

vienlaicīgi, ieskaitot: Voisins , Tiers, Orphelins, un likmi uz konkrētu ciparu, jeb „Straight” likmi.  
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Likmju apraksts 

Likmju veids Apraksts Laimests 

Iekšējās likmes 

Likme uz konkrētu ciparu (0-36) vai to kopu. 

Žetonu novieto spēļu galda iekšpusē. 

 

Straight Up bet 

Likme uz konkrētu ciparu. Žetonu novieto uz cipara 

centra. 

35:1 

Split bet 

Likme uz 2 blakus esošiem  cipariem. Žetonu 

novieto uz divu ciparu savienojošo līniju 

17:1 

Street bet 
Likme uz 3 rindā esošiem cipariem. Žetonu novieto 

uz rindas ārējās līnijas 

11:1 

Square bet 
Likme uz 4 cipariem. Žetonu novieto centrā starp 4 

cipariem. 

8:1 

Line bet Likme uz 6 cipariem. Žetonu novieto starp divām 

rindām uz ārējās līnijas 

5:1 

Ārējās likmes Žetonu novieto spēļu galda ārējā daļā.  

Column bet Likme uz kādu no vertikālajām kolonām. Žetonu 

novieto kolonas apakšā. 

2:1 

Dozen bet Likme uz 12 ciparu kopu. Žetonu novieto sadaļā 1st 

12, 2nd 12 un 3rd 12. 

2:1 

Even-Money bet Likme uz 18 cipariem. Žetonu novieto kādā 

nosadaļām: pāra vai nepāra, sarkans vai melns, 1-18 

vai 19-36. 

1:1 

Call likmes Likmju kopa, kas tiek likta vienlaicīgi.  

Red Splits Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādām „Split” likmēm: 

9/12, 16/19, 18/21 un 27/30. 
17:1 

Black Splits Tiek likti vismaz 7 žetoni uz šādām „Split” likmēm: 

8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 un 28/31. 

 

17:1 

Les Voisins Du 

Zero 

Tiek likti vismaz 9 žetoni uz šādām „Split” likmēm: 

0/2 un 3 (2 žetoni) 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 

26/29, 32/35, 

 

17:1 

Tiers Du Cylindre Tiek likti vismaz 6 žetoni uz šādām „Split” likmēm: 

5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 

17:1 
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Les Orphelins Tiek likti vismaz 5 žetoni uz šādām „Split” un 

„Straight” likmēm: 1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34 

 

35:1 ”Straight” 

likmei un 17:1 

„Split likmei” 

Orphelin Plein Tiek likti vismaz 8 žetoni uz šādām „Split” un 

„Straight” likmēm: 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34 

35:1 

Zero Game Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādām „Split” un 

„Straight” likmēm: 0/3, 12/15, 26, 32/35 

35:1 „Straight” 

likmei un 17:1 

„Split” likmei 

Finales en Plein 0 Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādiem cipariem: 0, 10, 

20, 30 

35:1 

Finales en Plein 1 Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādiem cipariem: 1, 11, 

21, 31 

35:1 

Finales en Plein 2 Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādiem cipariem: 2, 12, 

22, 32 

35:1 

Finales en Plein 3 Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādiem cipariem: 3, 13, 

23, 33 

35:1 

Finales en Plein 4 Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādiem cipariem: 4, 14, 

24, 34 

35:1 

Finales en Plein 5 Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādiem cipariem: 5, 15, 

25, 35 

35:1 

Finales en Plein 6 Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādiem cipariem: 6, 16, 

26, 36 

35:1 

Finales en Plein 7 Tiek likti vismaz 3 žetoni uz šādiem cipariem: 7, 17, 

27,  

35:1 

Finales en Plein 8 Tiek likti vismaz 3 žetoni uz šādiem cipariem: 8, 18, 

28,  

35:1 

Finales en Plein 9 Tiek likti vismaz 3 žetoni uz šādiem cipariem: 9, 

19, 29,  

35:1 

Finales A Cheval 0 

and 1 

Tiek likti vismaz 5 žetoni uz šādām „Split” un 

„Straight” likmēm: 0/1, 10/11, 20 /21, 30, 31 

35:1 „Straight” 

likmei un 17:1 

„Split” likmei 

Finales A Cheval 1 

and 2 

Tiek likti vismaz 5 žetoni uz šādām „Split” un 

„Straight” likmēm: 1/2, 11/12, 21, 22, 31/32 

35:1 „Straight” 

likmei un 17:1 

„Split” likmei 

Finales A Cheval 2 Tiek likti vismaz 5 žetoni uz šādām „Split” un 35:1 „Straight” 

likmei un 17:1 
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and 3 „Straight” likmēm 2/3, 12, 13, 22/23, 32/33 „Split” likmei 

Finales A Cheval 4 

and 5 

Tiek likti vismaz 5 žetoni uz šādām „Split” un 

„Straight” likmēm: 4/5, 14/15, 24, 25, 34/35 

35:1 „Straight” 

likmei un 17:1 

„Split” likmei 

Finales A Cheval 5 

and 6 

Tiek likti vismaz 5 žetoni uz šādām „Split” un 

„Straight” likmēm: 5/6, 15, 16, 25/26, 35/36 

35:1 „Straight” 

likmei un 17:1 

„Split” likmei 

Finales A Cheval 7 

and 8 

Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādām „Split” un 

„Straight” likmēm: 7/8, 17/1827, 28 

35:1 „Straight” 

likmei un 17:1 

„Split” likmei 

Finales A Cheval 8 

and 9 

Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādām „Split” un 

„Straight” likmēm: 8/9, 18, 19, 28/29 

35:1 „Straight” 

likmei un 17:1 

„Split” likmei 

Finales A Cheval 0 

and 3 

Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādām „Split” likmēm: 

0/3, 10/13, 20/23, 30/33 

17:1  

Finales A Cheval 1 

and 4 

Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādām „Split” likmēm: 

1/4, 11/14, 21/24, 31/34 

17:1 

Finales A Cheval 2 

and 5 

Tiek likti vismaz 4 žetoni šādām „Split” likmēm: 

2/5, 12/15, 22/25, 32/35 

17:1 

Finales A Cheval 3 

and 6 

Tiek likti vismaz 4 žetoni uz šādām „Split” likmēm: 

3/6, 13/16, 23/26, 33/36 

17:1 

Finales A Cheval 4 

and 7 

Tiek likti vismaz 3 žetoni uz šādām „Split” likmēm 

4/7, 14/17, 24/27 

17:1 

Finales A Cheval 5 

and 8 

Tiek likti vismaz 3 žetoni uz šādām „Split” likmēm: 

5/8, 15/18, 25/28 

17:1 

Finales A Cheval 6 

and 9 

Tiek likti vismaz 3 žetoni uz šādām „Split” likmēm 

6/9, 16/19, 26/29 

17:1 

Finales A Cheval 7 

and 10 

Tiek likti vismaz 3 žetoni uz šādām „Split” likmēm: 

7/10, 17/20, 27/30 

17:1 

Finales A Cheval 8 

and 11 

Tiek likti vismaz 3 žetoni uz šādām „Split” likmēm: 

8/11, 18/21, 28/31 

17:1 

Finales A Cheval 9 

and 12 

Tiek likti vismaz 5 žetoni uz šādām „Split” likmēm 

9/12, 19/22, 29/32 

17:1 
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Spēles beigas 

 

Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav kredītpunktu, vai arī spēlētājs vēlas beigt spēli. 

 

Laimesta saņemšanas norise 

 

Lai saņemtu laimestu savā bankas kontā ir attiecīgi jāaizver spēles logs un jāpārskaita nauda no 

spēlētāja konta sadaļas „Bilance” 

Laimesta minimālā izmaksa ir 10 EUR, tas tiek apstiprināts 1 darbdienas laikā un nonāk spēlētāja 

bankas kontā 1-3 darbdienu laikā. Laimestiem jābūt saskaņā ar Noteikumiem.  

 

Pretenziju izskatīšanas kārtība 
 

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, tad pēc attiecīgās 

spēles par to var iesniegt sūdzību: - biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30 personīgi uzņēmuma 

birojā Rīgā, Katrīnas ielā 12; - nosūtīt rakstiskā formā uz uzņēmuma biroju Rīgā, Katrīnas ielā 12, 

LV-1045; - nosūtīt uz e-pastu joker@joker.lv. Pretenzijas var iesniegt arī telefoniski biroja darba 

laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30 pa tālr. 67321251, izņemot pretenzijas, kas ir saistītas ar naudas 

līdzekļu atgūšanu, tiek izskatītas rakstiski iesniegtā formā. Sūdzības tiek izskatītas 15 dienu laikā un 

uz tām tiek sniegta atbilde. 
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Spēles Live BlackJack noteikumi 

 

 

 

Spēles veids – tiešsaistes Blackjack videospēle ar LIVE dīleri. 

Spēles laimesta kopsumma svārstās no 99% līdz 100% 

 

Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi 

Naudu savā spēlētāja kontā var ieskaitīt izmantojot kādu no trim iemaksas metodēm: (i) Swedbank 

vai SEB internetbanku, (ii) bankas karte vai (iii) bankas pārskaitījums 

 

Minimālā likme vienai izspēlei, spēles gājienam 10.00 EUR 

Maksimālā likme vienai izspēlei 2000.00 EUR 

 

Spēles norises apraksts 

Live Blackjack spēlē ar astoņām 52 kāršu standarta kavām. Spēles uzdevums ir pārspēt Live Dīleri 

ar augstāk vērtīgu kombināciju, nepārsniedzot 21 punktu, vai arī Dīlerim pārsniegt šo atzīmi. 

Karalis, dāma un kalps ir 10 punktu vērti. Vērtība ciparu kārtīm ir attēlota uz pašas kārts. Dūžu 

vērtība ir 1 vai 11. Kombinācija ar dūzi un 10 punktu vērtu kārti sauc par Blackjack un ir uzskatāma 

par spēcīgāko kombināciju, kuru nevar pārspēt bet var atkārtot. Maksimālais kāršu skaits 

kombinācijā, kuru vērtība nepārsniedz 21, ir 11. Ja Dīlera kombinācijas vērtība ir vismaz 17 punkti 

(vai Dūzis un 6), vairāk kārtis Dīlerim netiek izsniegtas. 

Lai sāktu spēlēt, spēlētājam spēlē jāaizņem vieta pie galda uzklikšķinot uz jebkuru brīvo vietu. 

Vietas ir sanumurētas no 1 līdz 7. Lai veiktu likmi, spēlētājam jāizvēlas žetona (likmes) vērtība un 

jāuzklikšķina uz savas vietas uz galda. Likmes veikšanas laiks ir ierobežots. Atlikušo laiku pirms 

apstiprinājuma var redzēt ekrāna apakšējā joslā  . 

Ja spēle jau ir sākusies, spēlētājam jāgaida līdz spēlēs beigām, lai vārētu pievienoties jaunajai 

kārtai. Pamīšus spēlētājiem un dīlerim tiek iedalītas 2 kārtis, spēlētājam abas būs atklātas, bet 

dīlerim atklāta būs tikai viena, un tiek sākta spēlētāja roka/kombinācijas izspēle. Attiecīgi no 

iedalītajām kārtīm spēlētājs var izvēlēties tālāku rīcību: 

„Hit” 

  Ja spēlētājam iedalīto kāršu vērtība ir zem 21 ir iespēja spiest pogu „Hit” un Dīleris izdala 

papildus kārtis no kavas. 

 „Stand” 

 Ja spēlētājs uzskata, ka kombinācija ir pietiekami vērtīga, jāspiež poga „Stand” un spēlētājam 

kārtis vairs netiks izsniegtas. 

 

 

 

„Split” 

Ja tiek iedalītas 2 kārtis ar vienādu denomināciju ir iespēja nospiest pogu „Split” un roka tiks 

sadalīta divās atsevišķās rokās, kā arī jāveic sākotnējās likmes dubultošana. „Split” funkcija ir 

pieejama, tikai vienreiz izspēlē. Spēlētājs nevar sadalīt dūžus. Kombinācija ar dūzi un 10 punktu 

vērtu kārti ir uzskatāma par 21 punktu, ne Blackjack. „Double Down” nav pieejams pēc „Split”. 

 

„Double down”  
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 ja tiek iedalīta pirmā 2 kāršu kombinācija ar 9, 10 vai 11, ir iespēja divkāršot likmi ar nosacījumu, 

ka dūža esamības gadījumā tas ir 1 punkta vērts. Tad tiek izdalīta tikai 1 kārts un gājiens 

automātiski tiek beigts. „Double down” nav pieejams pēc „Split”. 

 

„Insurance” 

 

ja Dīlerim pirmā iedalītā kārts ir dūzis, tad par sākotnējo puslikmi nospiežot pogu, „Insurance” ir 

iespēja apdrošināties pret Blackjack gadījumu. Blackjack gadījumā spēlētājs atgūst veikto puslikmi 

ar attiecību 2:1, taču ja nav izkritis Blackjack tad tā tiek zaudēta, bet spēle turpinās. Apdrošināšanas 

laimests vai zaudējums ir neatkarīgs no pamatlikmes.  

 

Tālāk tiek izspēlēta Dīlera roka un tiek salīdzinātas kombinācijas. Ja kombināciju punktu vērtība ir 

identiska, tad sākotnējā likme tiek atgūta. Gadījumā, ja kombinācija spēlētājam ir vērtīgāka par 

Dīlera un iekļaujas 21 punktu robežās, tad spēlētājs tiek pasludināts par uzvarētāju. Citādāk, 

uzvarētājs ir Dīleris.  

 

“Not to place Insurance bet” 

Turpināt spēli parastajā režīmā.  

 

„Rebet” 

 

Uzsākot jaunu spēli un nospiežot pogu „Rebet” likmes lielums būs tāds pats kā iepriekšējā izspēlē. 

Izvēloties žetonu denominācija uz kādu spēlētājs vēlas riskēt, un nospiežot lauku „Click to place 

bets” spēlētājs izvēlas citu likmes lielumu. 

 

„Surrender” 

 

Spēlētājs saņem pusi no savas likmes un vairāk neturpina spēli.  

 

Blackjack side bets 

Spēlē ir iekļautas divas opcionālās likmes “Perfect Pairs” un 21+3. 

Klients gūs laimestu, ja pirmās divas izsniegtas kārtis veidos pāri. Pastāv trīs pāru tipi: 

Perfect Pair: divas vienas masts un vērtības kārtis. 

Colored Pair: divas vienādas vērtības un krāsas, bet dažādas masts kārtis. 

Mixed Pairs:  divas vienādas vērtības bet dažādas krāsas un masts kārtis.  

Katram pārim ir savas izmaksu summas. 

21+3 opcija dod iespēju uzvarēt ja 2 izsniegtas spēlētajam kārtis kopā ar dīlera karti veido vienu no 

laimestu kombinācijām (kā poker spēlē): 

Suited Trips: trīs vienas masts un vērtības kārtis. 

Straight Flush: trīs secīgas kārtis  

Three of a kind: trīs vienas vērtības kārts 

Straight: trīs secīgas, bet dažādas masts kārtis 

Flush: trīs vienādas masts kārtis. 

 

Ante 

Dažās spēlēs spēlētājam jāveic likme, lai saņemtu kārtis rokā. 

 

Laimesti 

 

 Kombinācija Izmaksa 
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Pamata spēle Blackjack 3:2 

 Parastā 1:1 

 Insurance 2:1 

Perfect Pair Perfect Pair 25:1 

 Colored Pair 12:1 

 Mixed Pairs 6:1 

21+3 Suited Trips 100:1 

 Straight 

Flush 

40:1 

 Three of a 

kind 

25:1 

 Straight 10:1 

 Flush 5:1 

 

Bet Behind 

Klients var veikt likmi uz cita spēlētāja spēles iznākumu. Ja likme veikta uz spēlētāju, kas 

nepabeidz spēli, likmes summa tiek atmaksāta. 

Spēles uzstādījumi 

Nospiežot pogu   vai  spēlētājs var izvēlēties kādu no skaņas vai spēles 

pamatiestatījumiem. 

 

 

 

Spēles beigas 

 

Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav kredītpunktu, vai arī spēlētājs vēlas beigt spēli. 

 

Laimesta saņemšanas norise 

 

Lai saņemtu laimestu savā bankas kontā, ir attiecīgi jāaizver spēles logs un jāpārskaita nauda no 

spēlētāja konta sadaļas „Bilance” 

Laimesta minimālā izmaksa ir 10 EUR, tas tiek apstiprināts 1 darbdienas laikā un nonāk 

spēlētāja bankas kontā 1-3 darbdienu laikā. Laimestiem jābūt saskaņā ar Noteikumiem. Laimestu, 

kas: 

1) nepārsniedz 720 euro, izmaksā nekavējoties; 

2) pārsniedz 720 euro līdz 14 300 euro izmaksā 24 stundu laikā; 

3) pārsniedz 14 300 euro, izmaksā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos; pirmo 

maksājumu 30% apmērā no laimesta izmaksā 15 dienu laikā, bet otro maksājumu 70% apmērā 

izmaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā. 

 

Pretenziju izskatīšanas kārtība 
 

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, tad pēc attiecīgās 

spēles par to var iesniegt sūdzību: 
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- biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30 personīgi uzņēmuma birojā Rīgā, Katrīnas ielā 12; 

- nosūtīt rakstiskā formā uz uzņēmuma biroju Rīgā, Katrīnas ielā 12, LV-1045; 

- nosūtīt uz e-pastu info@synottip.lv. 

Pretenzijas var iesniegt arī telefoniski biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30 pa tālr. 20200693, 

izņemot pretenzijas, kas ir saistītas ar naudas līdzekļu atgūšanu, tiek izskatītas rakstiski iesniegtā 

formā. 

Sūdzības tiek izskatītas 15 dienu laikā un uz tām tiek sniegta atbilde. 
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