
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: Live Backjack 

Spēles veids: spēļu automātu spēle 

Spēles ražotāja nosaukums: NetEnt Product Services Ltd 

 

3. Spēles dalības maksa (likme) 

 

Minimālā likme: €50,00 

Maksimālā likme: €10 000,00 

 

4. Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē 

 

Dalībnieks var piedalīties spēlē dodoties uz Kazino sadaļu interneta vietnē www.triobet.lv un, 

atverot šo spēli, nospiežot uz tās ikonas. 

 

5. Spēles norise 

 

Live Blackjack ir Blekdžeka spēle, kas radīta maksimāli līdzīga reālam kazino. Pie katra galda 

ir pieejamas septiņas vietas, kas tiek attēlotas kazino mini lobijā. Spēlētājs var izvēlēties savu 

vietu atkarībā no vietu pieejamības.  

 

Live Blackjack seko šādiem noteikumiem:  

1. Dīleris aicina spēlētājus veikt likmes. 

2. Spēlētāji izvēlas čipus un novieto tos likmju laukumos.  

3. Dīleris nosaka likmju slēgšanu un izdala divas kārtis spēlētājiem, bet divas sev. 

4. Dīleris dala kārtis, līdz visi spēlētāji ir apmierināti ar savām kombinācijām. 

5. Dīleris izdala kārtis sev. 

 

Spēle tiek spēlēta starp dīleri un spēlētāju.  

Līdz ko spēlētājs ir apmierināts ar savu kāršu kombināciju, tā tas spiež „Stand” un saglabā 

savu kāršu pozīciju. Seko dīlera gājiens. Dīlera kāršu kombinācijas summai jābūt 17 vai 

lielākai, lai būtu „Stand”, vai 16 „Draw”. 

Ja spēlētāja kāršu kombinācija ir labāka par dīlera kāršu kombināciju, tad spēlētājs vinnē. Ja 

abām kombinācijām ir vienāda vērtība, tad spēlētājs patur savu likmi.  

 

 

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

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

 

http://www.triobet.lv/


 

Maksimālā izmaksa (€): 

 Standarta limits: 16000 

 Augsts limits: 80000 

Izmaksu tabula: 

„Blekdžeka” kombinācija 3:2 

Apdrošināšana 2:1 

Vinnests 1:1 

 

Teorētiskā izmaksa spēlētājam šajā spēlē ir 99,50%. 

 

 

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

 

Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta Triobet likmju kontā. 

 

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.triobet.lv mājas lapā, 

uz e-pastu atbalsts@triobet.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.triobet.lv/
mailto:atbalsts@triobet.lv

