
1. Azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs 

SIA "Olybet Latvia" 

Reģ. Nr. 44103143645 

Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010, tel. 67892975 
 

2. Spēles nosaukums un veids 
 

Apollo God of The Sun 

Spēļu Automātu spēle 

Ražotājs: Greentube Malta Ltd. 

3. Spēles dalības maksa (likme) 
 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 10 EUR 

 

4. Spēles norise 
 

Apollo God of The Sun™ tiek spēlēts ar 2 ruļļu komplektiem: 

• Ruļļu komplekts 1 – 4 x 5 ruļļi, 25 uzvaras līnijas. 

• Ruļļu komplekts 2 – 12 x 5 ruļļi, 75 uzvaras līnijas. 

Tavs mērķis ir iegūt 5 vienādus simbolus uz visām līnijām. Regulārā spēlē uzvaras kombinācijas 

uz abiem ruļļiem darbojas vienādi un sākas ar pirmo rulli kreisajā pusē un turpinās pa aktīvo 

līniju līdz pēdējam rullim labajā pusē. Uzvarai ir nepieciešams iegūt visus simbolus blakus vienu 

otram bez citiem simboliem pa vidu. 

 

5. Spēles iespējas: 

 

• Fantastiskie simboli 

• Transferring Wilds 

• Papildu bezmaksas griezieni ar “Wild Transferring” 

Svarīgi: 

• Visi maksājumi tiek izsniegti par uzvaru no kreisās uz labo pusi, izņemot “Scatters”. 

• Visas balvas redzamas uz līnijām, izņemot “Scatters”. 

• “Scatters” simbols var parādīties tikai uz 1, 3 un 5 ruļļa abos komplektos. 

• Laimests tiek reizināts ar likmi katrā rindā. 



• Augstāko laimestu maksā tikai par izvēlēto līniju. 

• Papildu bezmaksas griezienu var tikt laimēti arī bezmaksas griezienu spēles laikā. 

• Bezmaksas griezieni aktivizē likmes un līnijas. 

 

6. Spēles instrukcijas: 

 

‘BET/LINE’: Šeit Jūs varat noteikt likmi par līniju nākamajam raundam. 

 

‘LINES’: Šeit Jūs varat izvēlēties, uz cik līnijām Jūs vēlaties spēlēt. 

 

‘PAYTABLE’: Šeit Jūs redzat pārskatu par laimestu, kurā Jūsu uzvaras iespējas tiks automātiski 

aprēķinātas atkarībā no Jūsu likmēm. 

 

‘START’: Klikšķis uz „Start” uzsāk iegriešanu. Tad sākas spēle. Regulārajā spēlē definētā likme 

tiks atskaitīta no Jūsu kredīta. 

 

Jūs varat atkal noteikt likmi katra laimesta raundā pie „Gamble game” jeb riska spēles un 

dubultot to, ja Jums paveicas. 

 

‘GAMBLE’: Ja Jūs uzvarat, parādās „Gamble” poga. Uzspiežot uz „Gamble” sākas riska spēle. 

Ja Jūs uzvarat riska spēlē, Jūsu raunda laimests tiek dubultots. Ja Jūs zaudējat, Jūs zaudēsiet arī 

visu raunda laimestu. Iespējas dubultot savu laimestu ir 1:1. 

 

‘COLLECT’: Ja Jūs uzvarat, parādās „Collect” jeb saņemšanas poga. Uzspiežot uz šīs 

saņemšanas pogas, raunda laimests tiek pievienots Jūsu kredītam. Lūdzu spiediet „Collect”, ja 

Jūs nevēlaties likt likmi Jūsu raunda laimestam riska spēlē (Gamble game). 

 

‘AUTOPLAY’: Spiežot uz „Autoplay”, tiek uzsākts konkrēts automātisku griezienu skaits. Ja 

„Autoplay” jeb automātiskā spēle ir aktivizēta, pogas nosaukums mainās uz „Stop”. 

 

‘STOP’: Spiediet uz „Stop”, lai apturētu automātiskos griezienus. 

 

 



7. Spēles noteikumi 

Fantastiskie simboli: Parastas spēles un “Free Spins bonus” spēles laikā “Apollo” un “Horse” 

fantastiskie simboli ir pieejami uz abiem ruļļu komplektiem. 

 

Transferring Wilds: Parastas spēles laikā vairāki “Wild” simboli no jebkura ruļļu komplekta 

pārvietosies uz tā paša numura otrā ruļļa komplektu. Piemēram, ja “Stacked Wilds” simboli 

parādās uz pirmā un otrā ruļļa no pirmā ruļļu komplekta, šie paši simboli parādīsies arī uz otrā 

ruļļu komplekta. 

 

Bezmaksas griezieni ar uzlabotu “Wild Transferring”:Lai aktivizētu bezmaksas bonusa 

griezienus, Tev jāiegūst trīs vai vairāk “Scatters” simboli jebkurā vietā uz abiem ruļļu 

komplektiem: 

• 3 “Scatters” simboli sniedz 8 bezmaksas griezienus 

• 4 “Scatters” simboli sniedz 12 bezmaksas griezienus 

• 5 “Scatters” simboli sniedz 20 bezmaksas griezienus. 

Bezmaksas griezienu spēles laikā jebkurš no “Wild” simboliem, kurš parādīsies uz pirmā ruļļu 

komplekta izpletīsies uz visām ruļļa pozīcijām. 

 

8. 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. 

Izmaksā tos 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. 

 



9. 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. 

10. 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.  

 


