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Kopsavilkums 
 
Šo ziņojumu galvenokārt Latvijas Interaktīvo azartspēļu biedrībai (LiAB) ir sagatavojusi H2 Gambling 
Capital (H2) ‒ vadošā iestāde, kas sniedz tirgus un izpētes datus par pasaules azartspēļu nozari. 
Ziņojums piedāvā jaunu neatkarīgu analīzi par pašreizējā nelegālo azartspēļu tirgus apjomu un 
dziļumu Latvijā. 
 
Mēs saprotam analīzes kontekstu, ņemot vērā, ka Latvijā arvien biežāk izskan komentāri par 
nelicencētu derību un azartspēļu aktivitāšu apjoma pieaugumu, jo īpaši kopš Covid-19 pandēmijas 
sākuma, neraugoties uz Latvijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas (IAUI) kā regulatora 
apņēmīgo un stingro nostāju attiecībā uz likumu piemērošanu nelegālajām azartspēlēm.  
 
LiAB kā profesionālā asociācija, kas pārstāv galvenos iekšzemes licencētos interaktīvo azartspēļu 
operatorus tirgū, ir īpaši ieinteresēta sadarboties ar IAUI, lai gūtu plašāku ieskatu par galvenajiem 
nelegālajiem operatoriem, jo īpaši tāpēc, ka viens no Latvijas valdības galvenajiem mērķiem 
azartspēļu nozarē 2022. gadā ir samazināt esošo nelicencēto iGaming ieņēmumu daļu. Tāpēc ir 
nepieciešams H2 padziļināts Latvijas kopējā nelegālo azartspēļu tirgus novērtējums. 
 
Izpētes darba procesā mēs tikāmies gan ar Finanšu ministriju, gan ar IAUI un izmantojām faktiskos 
darbības rādītājus, ko iesniedza visi LiAB dalībnieki. Kontekstam esam aplūkojuši arī iepriekšējos 
pētījumus par šo tematu, tostarp jaunāko ziņojumu Latvijas interaktīvo azartspēļu nozare: 
izaicinājumi un risinājumi nelegālā tirgus daļas samazināšanai, ko 2020. gada martā sagatavojis Rīgas 
Ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka.  
 
Uzskatām, ka šī analīze ir vispilnīgākā un detalizētākā, kāda līdz šim veikta par nelegālo azartspēļu 
tirgu, un tā turpina esošo H2 Abonēšanas datu apkopojumu par Latvijas tirgu. 
 
Veicot padziļināto analīzi, gūti vairāki galvenie secinājumi: 
 

Nelegālā tirgus lieluma noteikšana, novirzīšanas rādītājs un zaudētie nodokļu ieņēmumi  
Latvijas tiešsaistes derību un azartspēļu tirgus 2021. gadā sasniedza 109 miljonus eiro bruto 

laimestu, un tā vidējā ikgadējā izaugsme (VII) trīs gadu laikā (2018–2021) bija 26 %. 
 

H2 prognozē zemāku Latvijas iekšzemes tiešsaistes tirgus izaugsmes līmeni, un tiek lēsts, ka 
2026. gadā tirgus sasniegs 172 miljonu eiro bruto peļņu, piecu gadu VII (2021‒2026) pieaugot par 

10 %. 
 

H2 aplēses liecina, ka Latvijas nelegālo tiešsaistes derību un azartspēļu tirgus 2021. gadā radījis 
33 miljonu eiro bruto laimestus un tā trīs gadu VII (2018‒2021) samazinājums bijis 2 %. 

 
H2 prognozē, ka tuvāko gadu laikā nelegālo tiešsaistes derību un azartspēļu  tirgus Latvijā 

samazināsies. Kopumā H2 prognozē, ka 2021.‒2026. gadā VII samazināsies par 1 %, tādējādi 
2026. gadā bruto ieguvums būs 31,6 miljoni eiro.  

 
H2 aplēses liecina, ka iekšzemes novirzīšana ir palielinājusies no 53 % 2018. gadā līdz 77 % 

2021. gadā, un tiek prognozēts, ka līdz 2026. gadam tā sasniegs 85 %. 
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Pamatojoties uz nodokļa likmi 10 % apmērā no azartspēļu bruto ieņēmumiem (ABI), tas nozīmē, ka 
Latvija nesaņem vairāk kā 3 miljonus eiro azartspēļu nodokļa ieņēmumu gadā. Tomēr, ņemot vērā 
citus samaksātos nodokļus, šī summa divkāršojas līdz vairāk nekā 6 miljoniem eiro gadā jeb kopā 

veidos vairāk nekā 60 miljonus eiro no 2018. līdz 2026. gadam. 
 

Nelegālo operatoru profilēšana, paredzamais ABI un tirgus daļa % apmērā 
Veicot meklēšanu, tika atrastas 27 nelegālas vietnes, kas šobrīd norāda uz Latvijas tirgu latviešu 

valodā. Tomēr ir vēl 239 vietnes, kurās krievu valodā var spēlēt arī Latvijas spēlētāji. Turklāt ir vairāk 
nekā 800 vietņu angļu valodā, kurās var spēlēt arī no Latvijas. 

 
Galvenie veiksmes faktori lielākajiem nelegālajiem operatoriem: labi izveidots un/vai pazīstams 

zīmols, kas darbojas vairākos tirgos; plašs produktu piedāvājums; vilinoši veicināšanas/reģistrācijas 
akcijas piedāvājumi; esoša mobilā lietotne; daudzveidīgas maksājumu iespējas, papildus vietējai 

valūtai izmantojot kredītkartes, kriptovalūtu un/vai dažādas citas trešo personu maksājumu 
metodes. 

 
Tirgus daļas ziņā četri lielākie operatori veido nedaudz vairāk kā 40 % no nelegālo azartspēļu tirgus, 

bet 12 lielākie operatori ‒ gandrīz 80 %. 
 

H2 lēš, ka kopumā aptuveni 11 000 klientu pašlaik izmanto nelegālas tiešsaistes derību vai 
azartspēļu vietnes. 

 
Nelegālo azartspēļu tirgus regulējuma salīdzinošā novērtēšana 

Nelegālo derību un azartspēļu vietņu izplatība un pieejamība kopumā ir pilnībā atkarīga no 
pašreizējās valdības/regulatora veiktās tiesībaizsardzības un/vai patērētāju izglītošanas līmeņa, un 
nebūs melots, ka vairums pašreizējo tirgu izklaides patērētāju lielākoties nezina, kurš ir un kurš nav 

nelegāls operators.  
 

Daudzi patērētāji ne tikai ir nepietiekami informēti, bet arī nonāk nelegālās vietnēs, izmantojot tiešo 
mārketingu vai trešo personu partnermārketinga vietnes. 

 
Rafinētākie nelegālie operatori apsteidz iekšzemes tirgu, izmantojot dažādas taktikas, piemēram, 

mērķtiecīgu tirgu atlasi, pievilcīgus reklāmas piedāvājumus un plašas maksājumu iespējas. 
 

Tiešsaistes azartspēles vislabāk darbojas, ja galvenā uzmanība tiek pievērsta optimāla tirgus 
līdzsvara izveidei, kurā regulatoram ir spēlētāju drošība un nodokļi, operatoriem ‒ tirgus aizsardzība, 

reklāmas brīvība, kopīga likviditāte un peļņa, bet patērētājiem ‒ izvēles iespējas, zemi nodokļi, 
izdevīgums un spēlētāju aizsardzība. 

 
Tajos tirgos, kuros nelegāla darbība ir visvairāk ierobežota, piemēram, Apvienotajā Karalistē, Čehijā, 

Itālijā un Dānijā, par ko liecina visaugstākie novirzīšanas rādītāji, kopumā ir liberalizēti un atvērti 
iekšzemes produktu pieejamības nosacījumi, lai piedāvājums būtu labāks (vai vismaz līdzvērtīgs) 

nekā nelegālajiem operatoriem. 
 

Optimāli regulētos azartspēļu tirgos darbojas atvērtā licencēšanas sistēma, ir noteikta saprātīga 
nodokļu likme, plaša produktu pieejamība un sodi nelicencētiem operatoriem, tādējādi panākot 

vairāk nekā 90 % novirzīšanas līmeni, kas nemudina spēlētājus spēlēt ārzonās. 
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Visticamāk, Latvijā vairāk nekā 90 % novirzīšanas rādītājs tiks sasniegts tikai tad, ja licencētajiem 
iekšzemes operatoriem būs atļauts brīvāk reklamēties un būs atcelts pārāk augstais iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis (IIN). 
 
 
 
H2 pilnvaras  
 
H2 ‒ globāls uzņēmums, kas atrodas Apvienotajā Karalistē, ‒ ir plaši atzīta vadošā iestāde, kas 
nodarbojas ar tirgus datu un izlūkdatu analīzi azartspēļu nozarē. Kopš 2000. gada mūsu analītiķi 
reāllaikā seko līdzi nozares vērtībai. Mēs esam pieredzējuši, uzticami un objektīvi ‒ mūsu analīze un 
ziņojumi ir izturējuši dažādu ieinteresēto personu, tostarp likumdevēju, regulatoru un plašsaziņas 
līdzekļu pārbaudi. 
 
H2 nozares prognozēšanas modeļa sniegtā informācija ir kļuvusi par visvairāk citēto avotu 
publicētajos uzņēmumu ziņojumos, darījumu dokumentācijā un pārdošanas puses analītiķu piezīmēs, 
kā arī tirdzniecības/uzņēmējdarbības medijos. H2 modelis apkopo un kompilē datus, izmantojot 
būtiskos pirmavotus, tostarp: 
 
ü faktiskos publicētos primārā/sekundārā tirgus un organizācijas datus;  
ü zināšanas/novērtējumu par piedāvājumu pa produktu vertikālēm;  
ü H2 iekšējo aktivitāšu izsekošanu;  
ü pastāvīgus kontaktus ar privātām organizācijām/investoriem, t. sk. abonentu atsauksmes;  
ü zināšanas/trešo personu viedokļus, t. sk. pakalpojumu sniedzēju un citu nozares analītiķu 

viedokļus.  
 
Tirgus prognozes ir balstītas uz vairākiem galvenajiem sekundārajiem faktoriem, tostarp: 
 
ü produkta gatavība;  
ü paredzamā produktu attīstība;  
ü IKP/platjoslas/mobilais pieaugums; 
ü salīdzināmie tirgi;  
ü iepriekšējo un gaidāmo tiesību aktu ietekme. 
 
H2 Abonēšanas pakalpojumu izmanto lielākā daļa nozares pirmā līmeņa operatoru un piegādātāju, 
lielākās finanšu iestādes, valdības un regulatori, kā arī plašsaziņas līdzekļi, lai akcionāriem salīdzinoši 
novērtētu darbības rādītājus.  
 
H2 Premium padziļinātās izpētes pakalpojumu regulāri izmanto, veicot individuālus tirgus ienākšanas 
novērtējumus, stratēģijas/jaunas uzņēmējdarbības izstrādi, nodokļu likmju salīdzinošo/jutīguma 
analīzi, padziļinātās izpētes procesus, kas saistīti ar lieliem investīciju lēmumiem, finanšu darījumiem, 
tirgus daļas analīzi, kā arī lai novērtētu jebkādu regulatīvo izmaiņu ietekmi nozarē. 
 
H2 sadarbojas ar Clarion Gaming un iGaming Business tirdzniecības mediju jomā, Princeton Public 
Affairs Group Ziemeļamerikas tirgū, TrustPartners ES un International Betting Integrity Association 
sporta derību integritātes jomā. 
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h2gc.com 
 
 
H2 autortiesības 
Nevienu šā ziņojuma daļu nedrīkst reproducēt bez H2 Gambling Capital atļaujas. H2 Gambling 
Capital pieder azartspēļu nozares modelis, kas ģenerē šeit minētās nozares vērtības un prognozes. 
 
 
H2 saistību atruna 
Lai gan šīs publikācijas sagatavošanā ir ievērota liela rūpība, H2 Gambling Capital neuzņemas nekādu 
atbildību par visu sniegto datu un informācijas precizitāti vai pilnīgumu, un netiek sniegta nekāda 
garantija par tās pareizību vai šeit sniegtajām prognozēm. Šajā ziņojumā iekļautie dati ir balstīti uz 
esošajām prognozēm H2 Abonēšanas datubāzē, bet ietver arī faktiskos uzņēmumu datus/stratēģiju, 
kas sniegti konfidenciāli vai saskaņā ar informācijas neizpaušanas līgumu (NDA). Savukārt H2 
Abonēšanas datubāze ir veidota, izmantojot tikai publiski pieejamu informāciju, tāpēc šajā ziņojumā 
publicētie dati un prognozes ne vienmēr sakrīt ar šajā datubāzē iekļautajām prognozēm. H2 arī 
norāda, ka šis ziņojums ir sagatavots, izmantojot datus, kas pieejami konkrētā brīdī, savukārt H2 
Abonēšanas datubāze nepārtraukti attīstās, un katru gadu tajā ir vairāk nekā 2000 atjauninājumu. 
H2 ir darījusi visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šajā ziņojumā iekļautā informācija ir precīza un 
atbilstīga tā sagatavošanas brīdī. Secinājumi un tajos izmantotie pieņēmumi ir balstīti uz 2022. gada 
aprīlī/maijā pieejamo informāciju un faktu analīzi, un H2 uzskata, ka secinājumi un pamatā esošie 
pieņēmumi šajā brīdī ir pamatoti. 
 
 
H2 terminoloģija 
 
Produkti 
 
Pasaules azartspēļu tirgus sadalījums 
 

Derības Derības par sporta sacensību vai cita notikuma vai procesa iznākumu, par 
iespējamību, ka kaut kas notiks vai nenotiks, vai par to, vai kaut kas ir/nav 
patiess. 
 

Azartspēles Tas attiecas uz visām naudas spēļu aktivitātēm, kas notiek licencētos fiziskos 
vai tiešsaistes kazino, tostarp galda spēles (rulete, blekdžeks u. c.), likmju 
(spēļu) automāti un bingo. 
 

Loterijas Nejaušās skaitļu izlozes spēles vai momentloterijas, ko piedāvā valsts, vai 
biedrību/labdarības loterijas. 
 

Fiziskas 
azartspēles 

Fiziskas azartspēles, kas tiek rīkotas licencētās telpās, tostarp derības, kas 
veiktas, izmantojot balss zvanu pa tālruni. 
 

Tiešsaistē Darbības, kas notiek, izmantojot internetu (t. i., datoru, mobilo tālruni, iTV). 
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Var saukt arī par interaktīvām, digitālām, attālinātām, iGambling vai iGaming 
(e-derībām un e-azartspēlēm). 
 

Mobilās 
azartspēles 

Jebkura darbība, izmantojot ierīci ar mobilo operētājsistēmu, t. i., mobilo 
tālruni vai planšetdatoru. 
 

Novirzīšana  Tiešsaistes tirgus procentuālā daļa, ko nodrošina ar tās iekšzemes licencēto 
operatoru starpniecību. 

 
 
Iekšzemē un ārzonā 
 
H2 analīzē azartspēļu izdevumi tiek iedalīti trīs galvenajos tirgos: darbības, kurās operators ir licencēts 
tajā pašā jurisdikcijā, kurā atrodas spēlētājs (pazīstams arī kā baltais tirgus); darbības, kurās operators 
ir licencēts ārzonas tirgū (pazīstams arī kā pelēkais tirgus); darbības, kurās operators darbojas nelegāli 
(pazīstams arī kā melnais tirgus). Definīcijas, kas ir nelegālas azartspēles, dažādās jurisdikcijās atšķiras. 
Šajā pētījumā nelegālas azartspēles Latvijā definētas kā: 
 
operatori, kuriem nav Latvijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas (IAUI) izsniegtas licences 

tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu sniegšanai Latvijas iedzīvotājiem. 
 
 
Bruto laimesti (ABI) 
 
Lai novērtētu azartspēļu nozari, H2 izmanto bruto laimestu jeb azartspēļu bruto ieņēmumu metriku 
(t. i., apgrozījumu, no kura atskaitītas balvas, bet iekļauti visi izspēlētie bonusi), nevis 
apgrozījuma/pārdošanas rādītāju. Tas skaidrojams ar to, ka dažādās produktu vertikālēs, 
ģeogrāfiskajās teritorijās un tirgus kanālos izmaksas likmes ir atšķirīgas. Tāpēc bruto 
laimesti/azartspēļu bruto ieņēmumi ir daudz precīzāks rādītājs salīdzinājumam visā nozarē. Turklāt 
tas arī daudz labāk atspoguļo operatoru ieņēmumus, nevis apgrozījumu, kas var ietvert vienu un to 
pašu naudu, kura daudzos produktu vertikālos segmentos tiek pārstrādāta vairākas reizes. 
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Ievads 
Šā ziņojuma mērķis 

 
Šo ziņojumu galvenokārt Latvijas Interaktīvo azartspēļu biedrībai (LiAB) ir sagatavojusi H2 Gambling 
Capital (H2) ‒ vadošā iestāde, kas sniedz tirgus un izpētes datus par pasaules azartspēļu nozari. 
Ziņojums sniedz jaunu neatkarīgu analīzi par pašreizējā nelegālā azartspēļu tirgus apjomu un dziļumu 
Latvijā. 
 
Mēs saprotam analīzes kontekstu, ņemot vērā, ka Latvijā arvien biežāk izskan komentāri par 
nelicencētu derību un azartspēļu aktivitāšu apjoma pieaugumu, jo īpaši kopš Covid-19 pandēmijas 
sākuma, neraugoties uz Latvijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas (IAUI) kā regulatora 
apņēmīgo un stingro nostāju attiecībā uz likumu piemērošanu nelegālajām azartspēlēm, kas ir spēkā 
kopš 2019. gada.  
 
LiAB kā profesionālā asociācija, kas pārstāv galvenos iekšzemes licencētos interaktīvo spēļu 
operatorus tirgū, ir īpaši ieinteresēta sadarboties ar IAUI, lai gūtu plašāku ieskatu par galvenajiem 
nelegālajiem operatoriem, jo īpaši tāpēc, ka viens no Latvijas valdības galvenajiem mērķiem 
azartspēļu nozarē 2022. gadā ir samazināt pašlaik esošo nelicencēto iGaming ieņēmumu daļu. Tāpēc 
ir nepieciešams H2 padziļināts Latvijas kopējā nelegālā tirgus novērtējums. 
 
Pārskatīšanas procesā mēs tikāmies gan ar Finanšu ministriju, gan ar IAUI un izmantojām faktiskos 
darbības datus, ko iesniedza visi LiAB dalībnieki. Kontekstam esam aplūkojuši arī iepriekšējos 
pētījumus par šo tematu, tostarp jaunāko ziņojumu Latvijas interaktīvo azartspēļu nozare:  
izaicinājumi un risinājumi nelegālā tirgus daļas samazināšanai, ko 2020. gada martā sagatavojis Rīgas 
Ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka.  
 
Uzskatām, ka šī analīze ir vispilnīgākā un detalizētākā, kāda līdz šim veikta par nelegālo azartspēļu 
tirgu, un tā turpina esošo H2 Abonēšanas datu apkopojumu par Latvijas tirgu. 
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1. daļa 
Nelegālo azartspēļu tirgus lieluma noteikšana, novirzīšanas rādītājs un zaudētie nodokļu ieņēmumi  
 

Latvijas tiešsaistes derību un azartspēļu tirgus 2021. gadā sasniedza 109 miljonus eiro bruto 
laimestu, un tā vidējā ikgadējā izaugsme (VII) trīs gadu laikā (2018‒2021) bija 26 %. 

 
H2 prognozē zemāku Latvijas iekšzemes tiešsaistes tirgus izaugsmes līmeni, un tiek lēsts, ka 

2026. gadā tirgus sasniegs 172 miljonu eiro bruto peļņu, piecu gadu VII (2021‒2026) pieaugot par 
10 %. 

 
H2 aplēses liecina, ka Latvijas nelegālo  tiešsaistes derību un azartspēļu tirgus 2021. gadā radījis 

33 miljonu eiro bruto laimestus un tā trīs gadu VII (2018‒2021) samazinājums būs 2 %. 
 

H2 prognozē, ka tuvāko gadu laikā nelegālais tiešsaistes tirgus Latvijā samazināsies. Kopumā H2 lēš, 
ka 2021.‒2026. gada VII būs par 1 % mazāks, kas nozīmē, ka 2026. gadā bruto ieguvums būs 

31,6 miljoni eiro.  
 

H2 aplēses liecina, ka iekšzemes novirzīšana ir palielinājusies no 53 % 2018. gadā līdz 77 % 
2021. gadā, un tiek prognozēts, ka līdz 2026. gadam tā sasniegs 85 %. 

 
Pamatojoties uz nodokļa likmi 10 % apmērā no ABI, tas nozīmē, ka Latvijas valdība nesaņem vairāk 

kā 3 miljonus eiro azartspēļu nodokļa ieņēmumu gadā. Tomēr, ņemot vērā citus samaksātos 
nodokļus, šī summa divkāršojas līdz vairāk nekā 6 miljoniem eiro gadā jeb kopā vairāk nekā 60 

miljoniem eiro no 2018. līdz 2026. gadam. 
 
 
Iekšzemes tirgus lielums 
 
1. Mēs analizējam Latvijas tiešsaistes derību un azartspēļu tirgus kopējo lielumu gan attiecībā uz 

regulēto iekšzemes tirgu, gan nelegālo ārzonas tirgu. Mēs sadalām katru no tiem starp derībām 
un azartspēlēm un parādām katra produkta netiešo novirzīšanu uz ārzonām.  
 

2. Latvijas tiešsaistes derību un azartspēļu tirgus 2021. gadā sasniedza 109 miljonus eiro bruto 
laimestu, un tā vidējā ikgadējā izaugsme (VII) trīs gadu laikā (2018‒2021) bija 26 %. Uzskatām, 
ka 2021. gadā tirgus pieauga par 92 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tomēr daļēji tas bija 
saistīts ar zemāku 2020. gada bāzi, kad tirgus bija slēgts divus mēnešus. 

 
3. Šajā jomā azartspēles ir lielākais segments, kas veido 90 miljonus eiro bruto laimestu (82 % no 

kopējiem tirgus bruto laimestiem), un pēdējos gados tās ir piedzīvojušas straujāku izaugsmi 
nekā derības. 

 
1. attēls: Latvijas iekšzemes tirgus bruto ieguvumi 2018‒2021 (miljonos eiro) 

ABI (miljonos €) 2018 2019 2020 2021 
2018‒2021 

VII 
2020‒2021 
izaugsme 

 Iekšzemes derības  13,3 14,9 13,2 19,4 9 % 47 % 
 Iekšzemes azartspēles  27,9 39,8 43,7 89,6 31 % 105 % 
 Kopā iekšzemē  41,2 54,7 56,8 109,1 26 % 92 % 
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Avots: H2 Gambling Capital, 2022. gads 
4. Nākotnē H2 prognozē zemāku Latvijas iekšzemes tiešsaistes tirgus izaugsmes līmeni, un tiek 

lēsts, ka 2026. gadā tirgus sasniegs 172 miljonu eiro bruto peļņu, piecu gadu VII (2021‒2026) 
pieaugot par 10 %. Tiek prognozēts, ka derības pieaugs nedaudz straujāk kā azartspēles, lai gan 
tas notiek no zemākas bāzes, un tiek lēsts, ka 2026. gadā azartspēles joprojām veidos aptuveni 
80 % visu iekšzemes derību un azartspēļu darbību. 

 
2. attēls: Latvijas iekšzemes tirgus bruto ieguvumi 2021‒2026 (prognozētie, miljonos eiro) 

ABI (miljonos €) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021‒2026 VII 
 Iekšzemes derības  19,4 24,5 26,3 30,2 32 36,1 13 % 
 Iekšzemes azartspēles  89,6 109,8 120,8 128 133 136,2 9 % 
 Kopā iekšzemē  109,1 134,2 147,1 158,2 165 172,3 10 % 

Avots: H2 Gambling Capital, 2022. gads 
 
Nelegālā tirgus lielums 
 
5. Mēs lēšam Latvijas nelegālā tirgus lielumu, pamatojoties uz visaptverošu skenēšanu un 

vietņu/lietotņu datplūsmas analīzes auditu, kurā tika pārbaudīti visi URL domēni, kas aktīvi vai 
pasīvi pieņem uzņēmējdarbību no tirgus vietējā valodā un valūtā, kā arī visi produkti, kas aktīvi 
pielāgoti Latvijas iedzīvotājiem, izmantojot trešo personu partnermārketinga vietnes. Ņemot 
vērā augsto tīmekļa bloķēšanas līmeni, ko ieviesušas Latvijas iestādes, to ir grūtāk novērtēt nekā 
citās jurisdikcijās.  
 

6. Mēs izceļam, ka bloķēto vietņu sarakstā šobrīd ir vairāk nekā 2600 vietņu, lai gan daudzas no 
tām ir vienas un tās pašas vietnes mainīgie nosaukumi, piemēram, nomini.com, nomini2.com, 
nomini3.com utt. Tomēr H2 izdevās reģistrēties vietnē nomini14.com caur VPN, izmantojot 
Rīgā reģistrētu IP adresi ar Latvijas adresi/tālruņa numuru, un tika piedāvātas daudzas 
tiešsaistes maka iemaksas iespējas. 

 
7. Lai gan H2 izdevās izsekot aptuveni 30, pēc tās domām, aktīvāko Latvijas vietņu tīmekļa 

datplūsmu, novērtējot datplūsmu caur "proxy" tīmekļa adresēm un izmantojot VPN, lai 
datplūsma izskatītos kā no citām valstīm nākoša, aplēsē ir iespējamas kļūdas. Tomēr, lai 
atvieglotu analīzi, mēs veicām arī ar šīm vietnēm saistīto galveno meklēšanas terminu izpēti, lai 
noskaidrotu, kā tie laika gaitā ir mainījušies. Visbeidzot H2 veica savu datu saprātīguma 
pārbaudi, salīdzinot netiešo novirzīšanas rādītāju ar to, ko varētu sagaidīt, ņemot vērā tīmekļa 
bloķēšanu, kā arī pašreizējo nodokļu situāciju un reklāmas ierobežojumus. 
 

8. Pamatojoties uz minēto, H2 aplēses liecina, ka Latvijas nelegālo tiešsaistes derību un azartspēļu 
tirgus 2021. gadā radījis 33 miljonu eiro bruto laimestus, kas samazinājās par 2 % trīs gadu 
(2018‒2021) VII izteiksmē. Atšķirībā no iekšzemes tirgus, kur azartspēļu produkti veido lielāko 
daļu bruto laimestu, likmju un azartspēļu sadalījums ir diezgan vienmērīgs. 
 

9. Mēs uzsveram, ka iekšzemes tirgus pagaidu slēgšana 2020. gadā veicināja nelegālā tirgus 
izaugsmi, lai gan tas vairāk attiecās uz azartspēlēm, jo sporta spēļu atcelšana joprojām 
ietekmēja nelegālo derību tirgu. Tomēr 2021. gadā situācija mainījās, jo tie iekšzemes spēlētāji, 
kuri tirgus slēgšanas laikā spēlēja nelegālās vietnēs, pēc iekšzemes vietņu darbības atsākšanas 
lielākoties atgriezās tajās. 



H2 LiAB  
Latvijas nelegālo azartspēļu tirgus analīze – 2022. gada maijs 

 

© H2 Gambling Capital 2022 
  

 

10 

  
3. attēls: Latvijas nelegālā tirgus bruto ieguvumi 2018‒2021 (miljonos eiro) 

ABI (miljonos €) 2018 2019 2020 2021 2018‒2021 
VII 

2020‒2021 
izaugsme 

Nelegālās derības  19,7 20,2 16,4 17,2 –5 % 5 % 
Nelegālās azartspēles  16,8 14,7 19,2 16,1 3 % –16 % 
Kopā nelegāli  36,6 34,9 35,6 33,3 –2 % –7 % 

Avots: H2 Gambling Capital, 2022. gads 
 
 
10. H2 prognozē, ka tuvāko gadu laikā nelegālais tiešsaistes tirgus Latvijā samazināsies. Kopumā H2 

lēš, ka 2021.‒2026. gada prognozētā VII samazināsies par 1 %, tādējādi 2026. gadā bruto 
ieguvums būs 31,6 miljoni eiro.  

 
4. attēls: Latvijas nelegālo azartspēļu tirgus bruto ieguvumi 2021‒2026 (prognozētie, miljonos eiro) 

ABI (miljonos €) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2021‒2026 

prognozētā VII 
Nelegālas derības  17,2 16,7 16,4 16,1 15,8 15,5 –2 % 
Nelegālas azartspēles  16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 0 % 
Kopā nelegāli  33,3 32,8 32,5 32,2 31,9 31,6 –1 % 

Avots: H2 Gambling Capital, 2022. gads 
 
Tirgus kopējais lielums/novirzīšana 
 
11. Ņemot vērā paziņotos derību bruto laimestus un nelegālā tirgus aplēses, H2 lēš, ka kopējais 

Latvijas derību tirgus 2021. gadā radījis 37 miljonu eiro bruto laimestus, no kuriem tikai 53 % ir 
no regulētiem iekšzemes operatoriem. Tomēr H2 prognozē, ka iekšzemes derību tirgus no 
2021. līdz 2026. gadam pieaugs ar nelielu divciparu VII un sasniegs 36 miljonus eiro, savukārt 
nelegālais tirgus tajā pašā periodā samazināsies ar nelielu viencipara VII. Tāpēc mēs 
prognozējam, ka līdz 2026. gadam 70 % kopējā derību tirgus būs iekšzemē. 

 
5. attēls: Latvijas derību likmju tirgus bruto laimesti 2018‒2026 (prognozētie, miljonos eiro) 

ABI (miljonos €) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021‒2026 VII 
Iekšzemes derības  13,3 14,9 13,2 19,4 24,5 26,3 30,2 32,0 36,1 13 % 
Nelegālas derības  19,7 20,2 16,4 17,2 16,7 16,4 16,1 15,8 15,5 –2 % 
Kopā derības  33 35,2 29,6 36,6 41,2 42,7 46,3 47,8 51,6 7 % 
% iekšzemē 40 % 42 % 45 % 53 % 59 % 62 % 65 % 67 % 70 %  

Avots: H2 Gambling Capital, 2022. gads 
 
12. Latvijas azartspēļu tirgus ir ievērojami lielāks nekā derību tirgus – 2021. gadā tas veidoja 

106 miljonus eiro, salīdzinot ar derību tirgu, kura apmērs bija vien 37 miljoni eiro. Turklāt daudz 
augstāks novirzīšanas rādītājs ir iekšzemē, un tiek lēsts, ka 2021. gadā 85 % azartspēļu bruto 
laimestu tika gūti licencētās iekšzemes vietās. Līdz 2026. gadam tas palielināsies līdz 89 %, un 
tiek prognozēts, ka azartspēļu īpatsvars iekšzemes azartspēļu nozarē pieaugs ar viencipara VII 
rādītāju, bet nelegālo azartspēļu nozarē saglabāsies nemainīgs. 
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6. attēls: Latvijas azartspēļu tirgus bruto ieguvumi 2018‒2026 (prognozētie, miljonos eiro) 

ABI (miljonos €) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021‒2026 VII 
Iekšzemes 
azartspēles  

27,9 39,8 43,7 89,6 109,8 120,8 128 133 136,2 9 % 

Nelegālas azartspēles  16,8 14,7 19,2 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 0 % 
Kopējais spēļu 
apjoms  44,7 54,4 62,9 105,7 125,9 136,9 144,1 149,1 152,3 8 % 

% iekšzemē 62 % 73 % 69 % 85 % 87 % 88 % 89 % 89 % 89 %  

Avots: H2 Gambling Capital, 2022. gads 
 
13. Tiek lēsts, ka kopējais Latvijas derību un azartspēļu tirgus 2021. gadā radījis 142 miljonu eiro 

bruto laimestus, un tiek prognozēts, ka 2021.‒2026. gadā tas pieaugs par 7 %, līdz 2026. gadā 
sasniegs 204 miljonus eiro. Tiek prognozēts, ka iekšzemes tirgus pieaugs par 10 % VII, savukārt 
nelegālais tirgus samazināsies par 1 % VII. H2 aplēses liecina, ka iekšzemes novirzīšana ir 
palielinājusies no 53 % 2018. gadā līdz 77 % 2021. gadā, un tiek prognozēts, ka līdz 2026. gadam 
tā sasniegs 85 %. 

 
 

 
 

7. attēls: Latvijas derību un azartspēļu tirgus kopējie bruto laimesti 2018‒2026 (prognozētie; miljonos eiro) 

ABI (miljonos €) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021‒2026 VII 
Iekšzeme, kopā  41,2 54,7 56,8 109,1 134,2 147,1 158,2 165 172,3 10 % 
Nelegāli, kopā  36,6 34,9 35,6 33,3 32,8 32,5 32,2 31,9 31,6 –1 % 
Kopējais tirgus  77,7 89,6 92,5 142,4 167 179,6 190,4 196,9 203,9 7 % 
% iekšzemē 53 % 61 % 61 % 77 % 80 % 82 % 83 % 84 % 85 %  

Avots: H2 Gambling Capital, 2022. gads 
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Aplēstie zaudētie nodokļu ieņēmumi 

 
 
14. Pamatojoties uz nodokļa likmi 10 % apmērā no ABI, tas nozīmē, ka Latvijas valdība nesaņem 

vairāk kā 3 miljonus eiro azartspēļu nodokļa ieņēmumu gadā jeb kopumā 30 miljonus eiro no 
2018. līdz 2026. gadam. 

 
8. attēls: Latvijas nelegālo derību un azartspēļu tirgus ‒ nodokļu zaudējumi no azartspēļu nodokļa ieņēmumiem 

(2018‒2026, progn.) 

ABI (miljonos €) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
ABI nelegāli  36,6 34,9 35,6 33,3 32,8 32,5 32,2 31,9 31,6 
Azartspēļu nodokļa likme 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 
Neiekasētie azartspēļu 
nodokļi 3,66 3,49 3,56 3,33 3,28 3,25 3,22 3,19 3,16 

Avots: H2 Gambling Capital, 2022. gads 
 
15. Tomēr līdz azartspēļu nodokļiem iekšzemes operatori maksā arī citus nodokļus. Nozīmīgākie no 

tiem ir pievienotās vērtības nodoklis, algas nodoklis un ienākuma nodoklis. Licencēto operatoru 
analīze liecina, ka šie citi nodokļi veido vēl aptuveni 10 % ieņēmumu, tādējādi kopējais 
nesamaksāto nodokļu apjoms ir aptuveni 6‒7 miljoni eiro gadā jeb vairāk nekā 60 miljoni eiro 
no 2018. līdz 2026. gadam.  
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9. attēls: Latvijas nelegālo derību un azartspēļu tirgus ‒ kopējo nodokļu ieņēmumu zaudējumi (2018‒2026, progn.) 

ABI (miljonos €) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
ABI nelegāli 36,6 34,9 35,6 33,3 32,8 32,5 32,2 31,9 31,6 
Azartspēļu nodokļa likme 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 
Neiekasētie azartspēļu 
nodokļi 

3,66 3,49 3,56 3,33 3,28 3,25 3,22 3,19 3,16 

Citi nodokļi, % no BPR 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 
Citi neiekasētie nodokļi 3,66 3,49 3,56 3,33 3,28 3,25 3,22 3,19 3,16 
Kopā neiekasētie nodokļi 7,31 6,98 7,13 6,66 6,56 6,50 6,43 6,37 6,31 

Avots: H2 Gambling Capital, 2022. gads 
 
16. Tomēr mēs uzsveram: ja šīs azartspēles tiktu pārceltas uz ārzonu, to apjoms varētu 

samazināties, ņemot vērā augsto ienākuma nodokļa likmi, kas tiek piemērota klientu līdzekļiem. 
Taču par galveno dzinējspēku nelegālā tirgus samazināšanai vajadzētu būt nevis neiegūtajiem 
nodokļu ieņēmumiem, bet gan zemajam klientu aizsardzības līmenim, jo īpaši vismazāk 
aizsargāto klientu gadījumā. 
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2. daļa 
Nelegālo operatoru profilēšana, paredzamais ABI un tirgus daļa % apmērā 

 
Veicot meklēšanu, tika atrastas 27 nelegālas vietnes, kas šobrīd norāda uz Latvijas tirgu latviešu 

valodā. Tomēr ir vēl 239 vietnes, kurās krievu valodā var spēlēt arī Latvijas spēlētāji. Turklāt ir vairāk 
nekā 800 vietņu angļu valodā, kurās var spēlēt arī no Latvijas. 

 
Galvenie veiksmes faktori lielākajiem nelegālajiem operatoriem: labi izveidots un/vai pazīstams 

zīmols, kas darbojas vairākos tirgos; plašs produktu piedāvājums; vilinoši veicināšanas/reģistrācijas 
akcijas piedāvājumi; esoša mobilā lietotne; daudzveidīgas maksājumu iespējas, papildus vietējai 

valūtai izmantojot kredītkartes, kriptovalūtu un/vai dažādas citas trešo personu maksājumu 
metodes. 

 
Tirgus daļas ziņā četri lielākie operatori veido nedaudz vairāk kā 40 % nelegālā tirgus, bet 12 lielākie 

operatori ‒ gandrīz 80 %. 
 

H2 lēš, ka kopumā aptuveni 11 000 klientu pašlaik izmanto nelegālas derību vai azartspēļu vietnes. 
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Nelegālo operatoru profilēšana  
 

17. Mēs veicām auditu visiem nelegālajiem operatoriem/vietnēm, kas proaktīvi mērķē uz Latvijas 
spēlētājiem latviešu valodā un pieņem eiro. Veicot meklēšanu, tika atrastas 27 nelegālas 
vietnes, kas šobrīd norāda uz Latvijas tirgu latviešu valodā. 
 

18. Tomēr ir vēl 239 vietnes, kurās krievu valodā var spēlēt arī Latvijas spēlētāji un kuras arī varētu 
mērķēt uz daļu Latvijas tirgus. Turklāt ir vairāk nekā 800 vietņu angļu valodā, kurās atļauts spēlēt 
no Latvijas, lai gan maz ticams, ka daudzas no tām aktīvi orientējas uz šo tirgu, drīzāk reaģē, 
pieņemot derības, ja tās tiek saņemtas. 
 

19. Esam izveidojuši 12 lielāko operatoru profilu, kurus pašlaik uzskata par aktīvākajiem Latvijas 
tirgū, lai sniegtu plašāku ieskatu to darbībā. Izvēlētie operatori atlasīti, pamatojoties uz 
spēlētāju skaitu/vietnes datplūsmu, kā arī uz operatoriem, uz kuriem visbiežāk atsaucas, 
izmantojot partneru vietnes SEO meklēšanas ietvaros. Dažas no visvairāk izplatītajām filiāļu 
vietnēm, kas darbojas tirgū:  

 
https://latvijaskazino.com/ 
https://casino-latvia.com/ 
https://www.akazino.com/  
https://kazinokaralis.com/ 

 
20. No tām kazinokaralis.com, pamatojoties uz tīmekļa datplūsmas analīzi, šķiet, ir lielākā partneru 

vietne. 
 

21. Latvijas licencētajā iekšzemes tirgū mobilo lietotņu variācijas ir ierobežotas, tāpēc mūsu 
profilēšana un produktu klāsta salīdzinājums lielā mērā balstās uz pašreizējo tīmekļa vietņu 
salīdzinošo novērtēšanu. Galvenās atšķirības operatoru pieejā ir apkopotas turpmāk. 

 
9. attēls: Latvijā nelegālo operatoru salīdzinošā analīze  

Operators/ 
vietne 

Galvenā 
minētā 
licence 

Globālais 
pārklājums/citas 

piedāvātās 
mērķa valodas 

Produktu klāsts 

Mārketinga 
diferenciāļi ‒ 
reģistrēšanās 
piedāvājums/ 

bonusu 
piešķiršana 

Galvenās 
iemaksu un 
izņemšanas 
maksājumu 

iespējas 

1. bet365.com Malta 

angļu, bulgāru, 
čehu, dāņu, 

franču, grieķu, 
holandiešu, 

igauņu, itāļu, 
ķīniešu, norvēģu, 
poļu, portugāļu, 

rumāņu, 
vienkāršotā 

ķīniešu, slovāku, 
spāņu, ungāru, 
vācu, zviedru 

Sporta 
totalizators 

E-sports 
Live/in-play 

derības 
Sacīkšu 

totalizators 
Virtuālais sports 

Baccarat 
Blackjack 

Tiešraides dīleris 
Rulete 

Skrejkartes 
Spēļu automāti 
Video pokers 

Tiešraides 
straumēšana/k

omentāri, 
likmju 

veidošanas un 
agrīnas 

izņemšanas 
iespējas, 
spēlētāju 

brīdinājumi. 
 

Bet365 
Partners 

Bankas 
pārskaitījums 

Čeks 
Tiešie/vietējie/ā

trie bankas 
pārskaitījumi 

ecoPayz 
EntroPay 

iDebit 
Klarna 

Maestro 
Neteller 
PayPal 
Skrill 
Visa 
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partneru 
programma. 

Līdz 100 € 
BetCredits. 

 
Mobilā 

lietotne. 

2. 1xbet Kirasao 

angļu, bulgāru, 
čehu, dāņu, 

franču, grieķu, 
holandiešu, 

igauņu, itāļu, 
ķīniešu, 

norvēģu, poļu, 
portugāļu, 
rumāņu, 

vienkāršotā 
ķīniešu, slovāku, 
spāņu, ungāru, 
vācu, zviedru 

Sporta 
totalizators 

E-sports 
Live/in-play 

derības 
Sacīkšu 

totalizators 
Fantāziju sports 
Virtuālais sports 

Augstākas 
likmes nekā 

vidēji, plašāks 
likmju iespēju 

klāsts nekā 
lielākoties 

citur, spēcīga 
spēļu 

savstarpējā 
pārdošana. 

1xBet Partners 
partneru 

programma. 
 

Reģistrējieties 
un saņemiet 

200 % bonusu 
par pirmo 
iemaksu. 

Bankas 
pārskaitījums 

Bitcoin 
Tiešie/vietējie/ā

trie bankas 
pārskaitījumi 

ecoPayz 
EntroPay 
Ethereum 

Jeton Wallet 
Maestro 

MasterCard 
MTS Bank 
Neteller 

Paysafecard 
Rapid Transfer 

Skrill 
Trustly 

Visa 
Wallet One 
WebMoney 

3. stake.com Kirasao 

angļu, franču, 
japāņu, 

korejiešu, poļu, 
portugāļu, 

krievu, spāņu, 
turku, 

vjetnamiešu 
 

Baccarat 
Blackjack 
E-sports 

Live/in-play 
derības 
Rulete 
Sporta 

totalizators 
Video pokers 

UFC oficiālais 
derību 

partneris. 
 

Līdz pat 50 % 
papildu 

laimestu, ja 
izspēlējat 

vismaz 3 reižu 
uzkrājējierīci. 

Visa 
Mastercard 

4. pinnacle.com 
Kirasao, 
Malta 

angļu, čehu, 
franču, itāliešu, 

japāņu, 
korejiešu, 

ķīniešu, norvēģu, 
poļu, portugāļu, 

krievu, somu, 
vienkāršotā 

ķīniešu, somu, 
spāņu, vācu, 

zviedru 

Sporta 
totalizators 
 Live/in-play 

derības 
Virtuālais sports 

E-sports 
Championship 

Series 
galvenais 
sponsors. 

 
25 € ielūguma 
piedāvājums. 

Bankas 
pārskaitījums 

Bitcoin 
Tiešie/vietējie/ā

trie bankas 
pārskaitījumi 

 eCheck 
ecoPayz 
EntroPay 

 iDebit 
InstaDebit, 
MasterCard 
MuchBetter 

Neteller 
 Paysafecard 
Qiwi Wallet 

Skrill 
Trustly 



H2 LiAB  
Latvijas nelegālo azartspēļu tirgus analīze – 2022. gada maijs 

 

© H2 Gambling Capital 2022 
  

 

17 

Visa 
 WebMoney 

5. 888  

Malta, 
Gibraltārs, 
Apvienotā 
Karaliste 

angļu, somu, 
franču, japāņu, 

portugāļu, 
portugāļu 
(Brazīlijas), 

krievu, 
vienkāršotā 

ķīniešu, spāņu, 
taju 

Sporta 
totalizators 

 E-sports 
Live/in-play 

derības 
Sacīkšu 

totalizators 
Virtuālā sporta 

Baccarat 
Blackjack 

Klātienes dīleris 
Rulete 

Skrejkartes 
Spēļu automāti 
Video pokers 

88 € 
bezdepozīta 
bonuss plus 

200 % bonuss 
līdz 300 €. 

 
Mobilā 

lietotne. 

Bankas 
pārskaitījums 
Debetkarte 

 ecoPayz 
iDebit 
Interac 

Maestro 
MasterCard 
 MuchBetter 

Neteller 
PayPal 

Qiwi Wallet 
Rapid Transfer 

Skrill 
Trustly 

Visa 
WebMoney 

6. vulkan vegas Kirasao krievu 

Baccarat 
Blackjack 

Tiešraides dīleris 
Rulete 

Skrejkartes/Pras
mju spēles 

Spēļu automāti 
Video pokers 

Ielūguma 
bonuss 

pirmajām 2 
iemaksām 

1000 € + 125 
bezmaksas 
griezieni. 

 
Mobilā 
lietotne. 

 

Bankas 
pārskaitījums 

 

7. fonbet.ru Krievija 
angļu, kazahu, 

krievu 

Sporta 
totalizators 

E-sports 
Live/in-play 

derības 

25 € 
bezmaksas 

likme 
reģistrējoties. 

Beeline 
MasterCard 

MegaFon 
Mobile Mir 
MTS Bank 

Qiwi Wallet 
TELE2 
Visa 

Yandex 

8. parimatch.com Kirasao 

angļu, bengāļu, 
franču, 

indonēziešu, 
itāļu, japāņu, 

malajiešu, 
portugāļu, 

krievu, singāļu, 
suahili, tamilu, 

taju, turku, 
vjetnamiešu, 
spāņu, vācu 

Sporta 
totalizators 
Live/in-play 

derības 
Sacīkšu 

totalizators 
Baccarat 
Blackjack 

Rulete 
Skrejkartes 

Video pokers 
Virtuālais sports 

Uzlieciet 5 € 
un saņemiet 

30 € bonusos. 
 

Mobilā 
lietotne. 

Advanced Cash 
Bitcoin 

EntroPay 
 Lifecell 

MasterCard 
MegaFon 

Mobile 
MTS Bank 
Neteller 

Qiwi Wallet 
Skrill 

TELE2 
Visa 

WebMoney 
Yandex 

9. winline.ru Krievija krievu 
Sporta 

totalizators 
E-sports 

25 € 
bezmaksas 

likme 

CUPIS 
Maestro 

 MasterCard 
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Live/in-play 
derības 

reģistrējoties. Moneta.RU 
Qiwi Wallet 

Visa 
Yandex 

10. PokerStars Mena, 
Malta 

angļu, bulgāru, 
čehu, dāņu, 

franču, grieķu, 
holandiešu, 

igauņu, itāļu, 
islandiešu, 

japāņu, horvātu, 
ķīniešu, 

lietuviešu, 
norvēģu, poļu, 

portugāļu, 
rumāņu, krievu, 

vienkāršotās 
ķīniešu valodas, 
slovēņu, somu, 
spāņu, ungāru, 
vācu, zviedru, 

ukraiņu 

Baccarat 
Tiešraides dīleris 

Rulete 
Skrejkartes 

Spēļu automāti 
Video pokers 

Pasaules un 
reģionālie 

turnīri 
tiešraidē, 

tostarp EPT 
Stops, Players 

No Limit 
Hold'em 

čempionāts. 
 

Mobilā 
lietotne. 

 

ecoPayz 
 EntroPay 
InstaDebit 

 Tūlītējie e-čeki 
 MuchBetter 

Neteller 
PayPal 

PokerStars Pay+ 
karte 

Qiwi Wallet 
Skrill 
Visa 

WebMoney 
Yandex 

11. betway.com Malta, 
UK 

angļu, čehu, 
dāņu, franču, 

itāļu, norvēģu, 
poļu, portugāļu, 

krievu, somu, 
spāņu, zviedru, 

vācu 

Sporta 
totalizators 

E-sports 
Live/in-play 

derības 
Sacīkšu 

totalizators 
Virtuālais sports 

Baccarat 
Blackjack 

Klātienes dīleris 
Rulete  

Skrejkartes 
Video pokers 

 
Līdz 30 € 

bezmaksas 
likme. 

 
Mobilā 

lietotne. 

Tiešie/vietējie/ā
trie bankas 

pārskaitījumi 
eCheck 
ecoPayz 
EntroPay 

iDebit 
InstaDebit 

MasterCard 
Neteller 

Skrill 
Visa 

12. 1xstavka.ru Krievija 

azerbaidžāņu, 
angļu, franču, 

vācu, portugāļu, 
rumāņu, krievu, 

spāņu, turku, 
ukraiņu, uzbeku 

Sporta 
totalizators 

E-sports 
Live/in-play 

derības 

Neattiecas 
(N/A) 

Bankas 
pārskaitījums 
MasterCard 
 Qiwi Wallet 

 Visa 
WebMoney 

Yandex 

Avots: H2 Gambling Capital, 2022. gads 

 
22. No veiktās profilēšanas analīzes var secināt, ka lielāko nelegālo operatoru galvenos veiksmes 

faktorus raksturo: 
 

- labi izveidots un/vai pazīstams zīmols, kas darbojas vairākos tirgos; 
- daudzveidīgs sporta totalizators ar tiešraides derībām un papildinošu 

tiešraides/komentāru translāciju, arī e-sports iespēja; 
- spēcīga tiešsaistes kazino spēļu šķērspārdošana un klātienes dīleru iespējas; 
- vilinoši bonusu/reģistrēšanās reklāmas piedāvājumi; 
- esoša mobilā lietotne; 
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- dažādas maksājumu iespējas, kurās līdztekus vietējai valūtai var izmantot kredītkartes, 
kriptovalūtu un/vai dažādas citas trešo personu maksājumu metodes; 

- spēcīga klātbūtne filiāļu mārketinga vietnēs un arī sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošana. 
 
23. Vēl viens jautājums ir par to, kur katrs no šiem pelēkā tirgus operatoriem ir licencēts, jo pastāv 

atšķirības. Pēdējos 12 mēnešos pārbaudīti tādi licencēšanas centri kā Kirasao, Malta un Krievija. 
 
Nelegālo klientu skaits 

 
24. Pamatojoties uz minēto, mēs izmantojām datus par vidējiem tēriņiem un mūsu pašu veikto 

tīmekļa datplūsmas analīzi, lai aprēķinātu vidējo spēlētāju skaitu nelegālās vietnēs gan derību, 
gan spēļu jomā. 

 
25. H2 lēš, ka Latvijā ir aptuveni 8200 klientu, kas veic derības ar nelegāliem derību operatoriem, 

un aptuveni 5500 klientu, kas veic likmes ar nelegāliem azartspēļu operatoriem. Tā kā daži no 
šiem klientiem izmanto gan derību, gan azartspēļu vietnes, H2 lēš, ka kopumā aptuveni 11 000 
klientu izmanto nelegālas derību vai azartspēļu vietnes. 

 
11. attēls: Nelegālo azartspēļu lietotāji Latvijā (2021) 

2021 Derības Azartspēles Kopā 
ABI (miljonos €) 17,3 16,1 33,3 
ABI uz lietotāju 2095 2911 3087 
Nelegālo azartspēļu  lietotāji 
(tūkst.) 

8,2 5,5 10,8 

Avots: H2 Gambling Capital, 2022. gads 
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3. sadaļa 
Ārzonas nelegālā tirgus regulējuma salīdzinošā novērtēšana 

 
Nelegālo derību un azartspēļu vietņu izplatība un pieejamība kopumā ir pilnībā atkarīga no 

pašreizējās valdības/regulatora veiktās tiesībaizsardzības un/vai patērētāju izglītošanas līmeņa, un 
nebūs melots, ka vairums pašreizējo tirgu izklaides patērētāju lielākoties nezina, kurš ir un kurš nav 

nelicencēts ārzonas operators.  
 

Turklāt daudzi patērētāji ne tikai ir nepietiekami informēti, bet arī nonāk nelegālās vietnēs, 
izmantojot tiešo mārketingu vai trešo personu partnermārketinga vietnes. 

 
Rafinētākie nelegālie operatori apsteidz iekšzemes tirgu, izmantojot dažādas taktikas, piemēram, 

mērķtiecīgu tirgu atlasi, pievilcīgus reklāmas piedāvājumus un plašas maksājumu iespējas. 
 

Tiešsaistes azartspēles vislabāk darbojas, ja galvenā uzmanība tiek pievērsta optimāla tirgus 
līdzsvara izveidei, kurā regulatoram ir spēlētāju drošība un nodokļi, operatoriem ‒ tirgus aizsardzība, 

reklāmas brīvība, kopīga likviditāte un peļņa, bet patērētājiem ‒ izvēles iespējas, zemi nodokļi, 
izdevīgums un spēlētāju aizsardzība. 

 
Tajos tirgos, kuros nelegāla darbība ir visvairāk ierobežota, piemēram, Apvienotajā Karalistē, Čehijā, 

Itālijā un Dānijā, par ko liecina visaugstākie novirzīšanas rādītāji, kopumā ir liberalizēti un atvērti 
iekšzemes produktu pieejamības nosacījumi, lai piedāvājums būtu labāks (vai vismaz līdzvērtīgs) 

nekā nelegālajiem operatoriem. 
 

Optimāli regulētos azartspēļu tirgos darbojas atvērtā licencēšanas sistēma, ir noteikta saprātīga 
nodokļu likme, plaša produktu pieejamība un sodi nelicencētiem operatoriem, tādējādi panākot 

vairāk nekā 90 % novirzīšanas līmeni, kas nemudina spēlētājus spēlēt ārzonās. 
 

Visticamāk, Latvijā vairāk nekā 90 % novirzīšanas rādītājs tiks sasniegts tikai tad, ja licencētajiem 
iekšzemes operatoriem būs atļauts brīvāk reklamēties un būs atcelts pārāk augstais iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis (IIN). 
 
 
Nelegālā tirgus azartspēles ‒ darbības analīze 
 
26. Pēdējā analīzes daļā mēs esam veikuši nelegālā tirgus regulējuma pievienotās vērtības 

novērtējumu, pamatojoties uz citu azartspēļu jurisdikciju atziņām. Nevieni divi tirgi nav 
identiski, taču turpmākie komentāri var sniegt noderīgu papildu kontekstu, kas palīdzēs LiAB, 
IAUI un Latvijas valdībai cīņā pret nelikumīgām tirgus operācijām. 

 
27. Īpašas atziņas esam guvuši no Latvijai līdzīgiem tirgiem azartspēļu tradīciju un regulējuma 

pieejas ziņā, kā arī no citiem tirgiem, kas iedalīti trijos kopīgos tiesiskā regulējuma modeļos: 
 

- monopola vadīts modelis – Somija, Ungārija, Norvēģija; 
- ierobežots atvērtā tirgus modelis – Čehija, Dānija, Igaunija, Lietuva, Čehija; 
- atvērtā tirgus modelis – Itālija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste. 
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28. No spēlētāju un operatoru viedokļa ir acīmredzams, ka nelegālo derību un azartspēļu vietņu 
izplatība un pieejamība tirgū ir pilnībā atkarīga gan no tiesību aktu izpildes līmeņa, gan 
patērētāju izglītošanas, ko veic valdība/regulators. Patērētāju izglītotības līmeņa nozīmi bieži 
vien nepietiekami novērtē, un diemžēl joprojām vairums patērētāju, kas izmanto azartspēļu 
izklaidi, neapzinās, kurš ir un kurš nav iekšzemes licencēts operators.  
 

29. Lai gan HVP (augstas vērtības spēlētāji) ir pieredzējuši spēlmaņi, kuri visbiežāk aktīvi meklē 
alternatīvas licencētai vietnei, vairums patērētāju izklaides segmentā apmeklē nelegālas 
vietnes, izmantojot tiešo meklēšanu tiešsaistē vai vietējo reģionālo TV reklāmu savā tirgū. Trešo 
personu partnermārketinga vietnes pašas tiek arvien vairāk motivētas virzīt dažādas ieteiktās 
nelegālas vietnes uz visatvērtākajiem tirgiem, izmantojot SEO/tīmekļa meklēšanu. 

 

 
 
Tirgus atlase 

 
30. Analīzē konstatējām, ka visrafinētākie nelegālie operatori mēdz saglabāt pārsvaru pār 

iekšzemes tirgu, izmantojot vairākas kopīgas darbības taktikas: 
 

• VPN/proxy serveru popularizēšana. Operatori normalizē to, ka personas izmanto VPN 
(virtuālos privātos tīklus)/proxy serverus, lai apietu programmatūras noteiktos ģeogrāfiskās 
atrašanās vietas ierobežojumus un neatklātu savu atrašanās vietu; 

 
• Piedāvātie produkti. Piedāvā pilnu klāstu sporta totalizatoru un spēļu produktu un tirgu, 

tostarp, piemēram, tiešraides derības, klātienes kazino, kā arī mobilās derības 
lejupielādējamās lietotnēs; 
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• Regulējuma noniecināšana. Gandrīz visi piedāvā spēlētājiem izteikti liberālu (pat 
nepatiesu) tiešsaistes derību un azartspēļu likumu interpretāciju attiecīgajā tirgū, bieži 
apgalvojot, ka ir likumīgi veikt derības tiešsaistē nelegālā vietnē, kas ir licencēta citā 
jurisdikcijā, un iesakot spēlētājiem pašiem noskaidrot, vai tiesību akti ir spēkā viņu 
jurisdikcijā; 

 
• Vietņu/URL kodu spoguļattēls, izmantojot esošos tirgus operatorus. Spēlētājiem parasti 

tiek nosūtīti skaitliski URL, kas ir precīza galvenās vietnes, no kuras tie ir aizliegti, kopija. Ir 
zināms, ka daži nelicencēti operatori darbojas arī ar nelegālo ēnu tirgus operatoru 
starpniecību, kuri izsniedz URL kodus un darbojas kā novirzīšanas vārteja uz savām 
vietnēm, bet visi klientu maksājumi tiek novirzīti caur vēsturisko operatoru; 
 

• Jaunās tendences. Izmanto progresīvas tehnoloģiju zināšanas, lai būtu soli priekšā 
regulējumam, tostarp drošas tālruņa līnijas, kriptovalūtas maksājumu iespējas, tumšā 
tīmekļa mārketinga aktivitātes, attālinātus serverus starptautiskajos ūdeņos. 

 
Klientu piesaistīšana un noturēšana 
 
31. Klientu piesaistīšanas un noturēšanas ziņā mārketinga un reklāmas stratēģijas lielākajiem 

regulētajiem operatoriem ir līdzīgas, taču ar minimāliem reklāmas piedāvājumu 
ierobežojumiem. Lūk, visbiežāk izmantotās taktikas: 

 
• Pamudinājumi. Bonusi (bezmaksas likmes/spēles), ielūguma bonusi un papildināšanas 

bonusi, draugu ieteikšanas bonusi, naudas atmaksas akcijas (visu vai daļas zaudējumu 
atmaksāšana), bieža spēlētāja punkti; 

 
• Push paziņojumi. Tiešās ziņapmaiņas, kas tiek sūtītas, lai iesaistītu spēlētājus, 

īsziņas/paziņojumi, kas atgādina spēlētājiem par gaidāmajām sacīkstēm vai sporta 
notikumiem un mudina veikt derības, pamatojoties uz spēlētāja azartspēļu vēsturi; 

 
• Personalizācija/CRM sistēmas spēlēs. Spēlētāja statistikas uzraudzība (vidējā likmju 

summa, kuras spēles/tirgi, uzvaras un zaudējumi, cik savlaicīgi spēlētājs veic likmes), ko 
izmanto, lai prognozētu biežumu un vēlamās atlīdzības, pārvaldītu akcijas un izveidotu 
personalizētus piedāvājumus; 

 
• Datubāzu/sociālo mediju sekotāju iegāde. Nelegāli operatori parasti iegādājas 

nepārbaudītas e-pasta adrešu datubāzes valstī, uz kuru tie vēlas orientēties, kā arī meklē 
klientus, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālus, iegūstot sekotājus ar nelegālu 
trešo personu mārketinga uzņēmumu starpniecību; 

 
• Partnermārketings. Partneru vietnes saņem komisijas maksu par saitēm, reklāmkarogiem 

vai cita veida saturu savās vietnēs (tostarp PPC – maksas par klikšķi – reklāmu, SEO, 
kopienas partneru un bonusa vietnes). 

 
32. Tomēr galvenā atšķirība starp nelegālu un legālu operatoru stratēģiju ir spēlētāju aizsardzības 

pienākumu trūkums, kā rezultātā tiek piedāvātas daudz lielākas sākotnējā depozīta un pārrēķina 
bonusu shēmas, lai piesaistītu spēlētājus. 
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Maksājumu iespējas 
 
33. Lai gan bankām un finanšu iestādēm bieži ir pienākums bloķēt nelegālās vietnēs veiktos 

darījumus, realitātē šādus darījumus ir grūti identificēt, un, lai izvairītos no atklāšanas, operatori 
tos var maskēt.  

 
34. Pašlaik izmanto arī vairākas citas maksājumu metodes, lai apietu jebkādu maksājumu 

ierobežojumu kontroli un samazinātu to efektivitāti: 
 

• Kredītkartes. Praktiski visas nelegālās vietnes pieņem Visa un MasterCard, un kredītkaršu 
iemaksas ir spēlētāju visplašāk izmantotā iemaksu metode; 
 

• Trešās personas maksājumu metodes. Lai izvairītos no līdzekļu pārskaitījumu avota 
atpazīšanas, spēlētāji var iemaksāt skaidru naudu finanšu pārvedumu pakalpojumu 
iestādē, vienkārši norādot pareizu maršruta informāciju (uzņēmuma nosaukumu, pilsētu, 
valsti, pasta indeksu);  

 
• E-maks un e-čeki. Plaša tradicionālo un jauno maksājumu apstrādātāju, piemēram, 

Neteller, Skrill, ecoPayz, EntroPay u. c., izmantošana; 
 

• Bankas pārskaitījumi. Spēlētāji var tieši sazināties ar dažiem nelegāliem operatoriem, lai 
iegūtu viņu bankas rekvizītus, un pēc bankas pārskaitījuma saņemšanas spēlētāja derību 
konts tiek kreditēts. Par bankas pārskaitījumu nosūtīšanu bieži vien tiek noteikta maksa; 

 
• Starpkontu pārskaitījumi. Spēlētāji pārskaita līdzekļus starp nelegālu operatoru kontiem, 

tādējādi pārvietojot līdzekļus, lai tos varētu izņemt un pēc tam iemaksāt. Parasti to veic 
klientu apkalpošanas dienests, izmantojot tālruni, e-pastu vai tērzēšanu tiešsaistē; 

 
• Kriptovalūta. Nelegālās vietnēs populārākas ir tādas kriptovalūtas kā Bitcoin un Ethereum, 

kas pēc iemaksas tiek konvertētas klienta izvēlētajā valūtā. Kad tiek pieprasīta izmaksa, 
līdzekļi tiek pārvērsti atpakaļ kriptovalūtā un pēc tam izmaksāti spēlētājiem. Pārskaitījumi 
parasti ir bezmaksas.  

 
Optimāla tirgus modelēšana 
 
35. Attiecībā uz novirzīšanu (tiešsaistes aktivitāšu procentuālā daļa, kas tiek veikta tiešsaistē) mēs 

esam konstatējuši, ka augsta novirzīšanas rādītāja mērķa KPI, kas ir virs 90 %, parasti efektīvi 
raksturo regulatīvo sistēmu, kas nemudina spēlētājus spēlēt ārzonās vai nelegālās vietnēs. 
Mūsu analīze faktiski liecina, ka pastāv tieša korelācija starp tiem jurisdikciju modeļiem, kas 
pašlaik piedāvā atklātu licencēšanu un efektīvus regulatīvos pasākumus, kā rezultātā ir augsts 
patērētāju novirzīšanas līmenis uz iekšzemes operatoriem. 
 

36. Globāli vērojama tendence, ka notiek pāreja no nelegālajiem tirgiem uz iekšzemes tirgiem ‒ no 
47,1 % pirms desmit gadiem (2011. gadā), līdz pat 74,4 % 2021. gadā visu tiešsaistes azartspēļu 
notika licencētos iekšzemes tirgos. 
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37. Latvijas pašreizējais 77 % novirzīšanas rādītājs 2021. gadam ir labi salīdzināms ar šo globālo 
rādītāju, bet mazāks, salīdzinot ar citām aplūkotajām teritorijām, ‒ visveiksmīgākie ir liberāli 
atvērtie tirgi, tādi kā Apvienotā Karaliste (97,6 %), Čehija (94,9 %), Itālija (94 %) un Dānija 
(90,4 %).  

 
38. Tomēr tirgos, kuros ir monopolstāvokļa struktūra, visos tika reģistrēti zemāki novirzīšanas 

rādītāji, kas liecina par joprojām ievērojama nelegāla tirgus pastāvēšanu 2021. gadā, piemērm, 
Ungārijā (64 %), Somijā (58,6 %) un Norvēģijā (46,5 %). 

 
39. Ir acīmredzams – kad nelicencētu azartspēļu tirgus ir izveidots, to ir ļoti grūti likvidēt. Plašas un 

taisnīgas licencēšanas sistēmas ieviešana, kas dod priekšroku iekšzemes operatoriem, nevis 
vispārējiem aizliegumiem, kuru mērķis ir apkarot nelegālos operatorus, vēsturiski ir bijusi 
efektīvāka, kā arī ļauj licencētiem operatoriem apmierināt klientu pašreizējo (kā arī nākotnes) 
pieprasījumu pēc jaunākajiem produktiem, tehnoloģijām un pakalpojumiem. Patiesi, vairākos 
iekšzemes tirgos ir skaidrs, ka, ja produkts ir konkurētspējīgs un piedāvātā vērtība ir līdzīga, 
patērētāji kopumā dod priekšroku darījumiem iekšzemes regulētās shēmās, jo tas viņiem 
nodrošina papildu aizsardzību. 

 
40. Lūk, vairākas interesantas atziņas: 
 

Atziņa Kāpēc tas ir svarīgi 
 

1. Plašs 
produktu 
klāsts 

Jo lielāka atļauto produktu daudzveidība un dziļums, jo pievilcīgāks 
ir tirgus iekšzemes operatoriem gan apjomradīto ietaupījumu, gan 
savstarpējās pārdošanas iespēju (piemēram, netraucētai pārejai no 
azartspēlēm uz derību piedāvājumiem un otrādi) dēļ. Vislielākā 
ietekme būtu iespējai piedāvāt "dzīvos" nelegālos produktus 
(piemēram, kazino dīleri spēļu jomā vai derību likmes spēlē), kā arī 
jaunus produktus (piemēram, e-sportu, virtuālos sporta veidus), jo 
tie pēdējos gados ir bijuši galvenā nelegālo operatoru inovāciju un 
konkurences priekšrocību joma. 
 

2. Reklāmas 
aizliegums 
nelicencētiem 
operatoriem/ 
filiālēm un 
plašāka 
patērētāju 
izglītošana 

Reklāma ir būtiska, lai licencētie operatori varētu attīstīties un 
nostiprināties tirgū. Nelicencētu operatoru reklāmas bloķēšana ir 
viens no efektīvākajiem līdzekļiem nelegālā tirgus ierobežošanai, lai 
gan to var būt grūti efektīvi ierobežot tiešsaistē, jo īpaši, ņemot vērā 
filiāļu skaita pieaugumu un arī to, ka daži operatori izmanto 
nelikumīgu netiešo tirdzniecību, piemēram, tumšajā tīmeklī un 
pornogrāfijas vietnēs, izmantojot ieteikumus. Tajā pašā laikā 
veiksmīgākie tirgi iegulda savos licencētajos uzņēmumos, ļaujot 
patērētājiem viegli atpazīt, kurš ir licencēts un kurš nav, kā arī 
mazina ierobežojumus, kas tiem noteikti, lai plaši tirgotu un 
reklamētu savus produktus. 
 

3. Sankcijas 
nelicencētiem 
operatoriem 

Sankciju pasākumi, tostarp naudas sodi, var atturēt dažus nelegālos 
uzņēmējus, taču, lai šī politika būtu sekmīga, regulējumam ir jābūt 
prioritizētam un izpildāmam attiecīgajā ārzonas jurisdikcijā. 
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4. Atbildīgu 
azartspēļu un 
spēlētāju 
aizsardzības 
veicināšana 

Būtiski ‒ likumīga un aizsargāta vide piesaistīs noteiktus spēlētājus, 
vienlaikus aizsargājot nepilngadīgos un neaizsargātas personas. Jo 
stingrāka ir darbības sistēma iekšzemē, jo lielāka iespēja, ka lielākā 
daļa spēlētāju dos priekšroku azartspēlēm licencētā tirgū. 
 

5. Nelegālo 
azartspēļu 
aizliegums 

Ne tikai padarot pilsoņu spēlēšanu nelegālās vietnēs par noziedzīgu 
nodarījumu, bet arī tiesībaizsardzības iestādēm sekojot līdzi 
atkārtotiem pārkāpējiem. Tas jo īpaši attiecas uz augstas vērtības 
spēlētājiem (HVP) un arī problemātiskiem spēlmaņiem, kuri var 
pārslēgties starp vairākiem kontiem, lai saglabātu pastāvīgu spēļu 
plūsmu un azartspēļu izvēli. 
 

6. Optimālie 
nodokļu 
līmeņi 

Tiešsaistes azartspēļu nozare ir daudz jutīgāka pret nodokļu likmēm 
nekā citas produktu vertikāles. Spēlētāji, jo īpaši augstas vērtības 
spēlētāji, mainīs operatorus atkarībā no produktu piedāvājuma 
konkurētspējas, un tas lielā mērā ir atkarīgs no nodokļu līmeņa. Jau 
iepriekš ierosināts atcelt Latvijā spēkā esošo iedzīvotāju ienākuma 
nodokli (IIN), un ir skaidrs, ka tas joprojām ir būtisks faktors, kas 
veicina HVP piespiedu pārvietošanos uz ārvalstīm. No LiAB biedru 
operatoriem mēs uzzinājām, ka viņu klienti ir sašutuši, saprotot, ka 
viņiem jāmaksā IIN, tiklīdz viņu gada laikā izņemto līdzekļu summa 
ir pārsniegusi 3000 eiro, lai gan kopumā šajā periodā viņi ir 
reģistrējuši neto zaudējumus. Kopumā tiek apgalvots, ka šie naudas 
izņemšanas gadījumi nav tas pats, kas laimesti, un tiem 
nevajadzētu piemērot nodokļus. Tāpēc ir grūti iedomāties, kā šie 
klienti turpinās spēlēt Latvijas vietnēs. 
 

 
41. Neatkarīgi no pieņemtā modeļa ir skaidrs, ka tiešsaistes azartspēles vislabāk darbojas, ja 

galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, lai izveidotu optimālu tirgus līdzsvaru ‒ kur taisnīgs 
regulējums un valdības nodokļu iekasēšana ir līdzsvarota ar jauniem nozares sasniegumiem un 
iespējām un atspoguļo dinamiskus tirgus apstākļus, kur tehnoloģiju attīstība un pārmaiņu 
temps, jo īpaši tiešsaistē, dod labumu visām pusēm un piesaista jaunus spēlētājus, neizspiežot 
galvenās patērētāju grupas uz ārzonām. 
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 12. attēls: Tiešsaistes azartspēļu optimālais tirgus līdzsvars 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: H2 Gambling Capital, 2020 

 

42. Nobeigumā apkopotas galvenās atziņas: 
 

1. Atvērtās licencēšanas modelis 
Atvērtie tirgi ar neierobežotu licencēšanu parasti paaugstina kvalitāti, spēlētāju izvēli un kopējo 
tirgus apjomu. Divvirzienu iesaistīšanās starp regulatoriem un operatoriem palīdz izveidot 
iespējami stingrāku darbības sistēmu. Atbalstoša komerciālā vide, piemēram, atvērtā tirgus 
dinamika, starpnozaru partnerības iespējas, progresīvas tehnoloģijas arī ir ieguvums. 
 
2. Nodokļi  
Pārdomāta nodokļu likme ir ļoti svarīga, lai uzņēmēji saņemtu pietiekamu peļņu no 
ieguldījumiem un vienlaikus valdība varētu gūt pietiekamus nodokļu ieņēmumus. Patērētāji 
pārslēgsies starp operatoriem atkarībā no produktu piedāvājuma konkurētspējas, un tas lielā 
mērā atkarīgs no nodokļu līmeņa.  
 
3. Produkta pieejamība 
Tiešraides derību un azartspēļu produktu aizliegums un atļauto likmju veidu ierobežojumi, t. i., 
fiksētas likmes, totalizators, apmaiņa, starpība, kā arī kādi notikumi/tirgi tiek piedāvāti, ir 
galvenie faktori, kas veicina patērētāju migrāciju pie nelegālajiem operatoriem. Daudzveidīgs 
tirgus nozīmē, ka spēlētāji biežāk spēlēs pie licencētiem operatoriem, pametot nelegālo tirgu.  
 
4. Nelegālā tirgus apkarošana 
Tiesiskais regulējums, kas veicina atbildīgu reklāmu un mārketingu licencētiem operatoriem, kā 
arī aizliegumi un sodi nelegāliem operatoriem. Jebkurai reklāmas un mārketinga novēršanai 
iekšzemē ir vairāki būtiski trūkumi. Vislielākais trūkums ir tas, ka spēlētāji neuzzina, kuras vietnes 
ir likumīgas un drošas. Turklāt iekšzemes reklāmas ierobežojumi sniedz nelicencētiem 
operatoriem negodīgas priekšrocības, jo tie jau regulāri reklamē sevi tiešsaistē, izmantojot 
partneru tīmekļa vietnes.  
 
 

REGULATORS 
Kontrole 
Nodokļi 

Spēlētāju drošība 

OPERATORS 
Licence 

Tirgus aizsardzība 
Peļņa 

SPĒLĒTĀJI 
Izvēle 

Vērtība 
Aizsardzība 
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5. Novirzīšanas rādītājs  
Visbeidzot, augsts novirzīšanas rādītāja KPI virs 90 %  apmērā ir visefektīvākais veids, kā 
nodrošināt regulatīvo sistēmu, kas nestimulē spēlētājus spēlēt nelegālās vietnēs. Analīze liecina, 
ka pastāv tieša korelācija starp tiem jurisdikciju modeļiem, kas pašlaik piedāvā neierobežotas 
licences un efektīvus regulatīvos pasākumus, kā rezultātā patērētāji lielā mērā novirza savus 
pakalpojumus iekšzemes operatoriem. Visticamāk, Latvijā vairāk nekā 90 % novirzīšanas 
rādītājs tiks sasniegts tikai tad, ja licencētajiem iekšzemes operatoriem tiks atļauts brīvāk 
reklamēties un tiks atcelts pārāk augstais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). 
 

 

 

 


