
Azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs 

SIA "Olybet Latvia" 

Reģ. Nr. 44103143645 

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

Spēles nosaukums un veids 

Astro Cat 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: NextGen Gaming Pty Ltd 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.50 EUR 

Maksimālā likme 500 EUR 

Spēles noteikumi 

Astro Cat ir 3x5 ruļļu spēļu automātu spēle ar pamata likmi 50, un 1296 veidiem kā 

laimēt. Spēlē ir bezmaksas griezieni un Mega Spin bonus funkcija. Pamatspēles laikā 

mērķis ir iegūt laimējošu simbolu kombināciju, secīgi saskaņojot simbolus vismaz uz 

1., 2. un 3. ruļļa. 3. rullis ir REELFECTA rullis ar 16 atsevišķām pozīcijām. Izmaksas 

ir atkarīgas no izspēlēto monētu skaita un iegūtās simbolu kombinācijas. 

 

Nepareiza darbība anulē visus maksājumus un spēles. 

 

Visi laimesti sākas ar galējo kreiso ruļļu un maksā no kreisās puses uz labo uz 

secīgiem ruļļiem, izņemot izkaisītos SCATTER simbolus, kas maksā jebkurā pozīcijā. 

Visi laimesti tiek parādīti ar 1 kredīta likmi. Visi laimesti reizināti ar reizinātāju likmi. 

Wild Cat aizstāj visus simbolus, izņemot Scatter Bonus. Wild Cat parādās tikai uz 3. 

un 4. ruļļa. 

Bonusa simboli parādās tikai 3. Reelfecta ruļļa, ārējās pozīcijās. 

Par visiem simboliem, izņemot Scatter, laimestu kombinācijas maksā, izmantojot 

jebkuru pozīciju attiecīgi 1., 2., 3., 4. un 5. ruļļos. 

3. rullis ir Reelfecta rullis un sastāv no 16 atsevišķām pozīcijām. 

Katru simbolu var izmantot tikai vienu reizi katrā laimesta kombinācijā. 

Lai noteiktu konkrētā simbola laimestu, tiek izmantotas tikai pozīcijas, kurās ir šis 

uzvarošais simbols. 

Par katru laimesta kombināciju tiek izmaksāts tikai lielākais laimests. 

Sakrītošie laimesti tiek apvienoti. 

 

 

Bezmaksas griezienu noteikumi 

 

BONUSA SIMBOLS parādās uz 3. ruļļa REELFECTA ruļļa ārējām pozīcijām. 

5 vai vairāk BONUSA simboli aktivizē bezmaksas griezienus. 

Katra bezmaksas grieziena laikā, sākot ar augšējo kreiso stūri un virzoties 

pulksteņrādītāja virzienā pa REELFECTA ruļļa ārējām pozīcijām, uz konkrēta ruļļa 

tiks parādīts vai nu +1 WILD CAT vai POISON simbols. 



Ja parādās +1 WILDCAT simbols, tas tiks bloķēts un piešķirs papildu bezmaksas 

griezienu, maksimāli līdz 12 bezmaksas griezieniem. 

POISON simbols neparādīsies pirmo 3 griezienu laikā. 

Ja parādās POISON simbols, bezmaksas griezieni beidzas un POISOn simbols maksā 

2x kopējo likmi. 

Ja visām 3. ruļļa 12 ārējām pozīcijām ir +1 WILD CAT, tiek piešķirts 1 mega 

grieziens. 

WILD CAT aizstāj visus citus simbolus, izņemot POISON simbolu un +1 WILD 

CAT simbolu. 

 

Mega Spin 

 

Wild Cat izplešas, lai aptvertu visas 16 pozīcijas uz 3. REELFECTA ruļļa, padarot 

visas 16 pozīcijas WILD. 

Bezmaksas griezieni beidzas pēc mega grieziena noslēgšanas. 

Katra bezmaksas grieziena un mega grieziena laikā tiek izmantoti dažādi bonusa ruļļi. 

Bezmaksas griezieni un mega griezieni tiek izspēlēti ar likmi, ar kādu tie tika 

aktivizēti. 

 

Gamble (riskēšanas funkcija) (ja piemērojama) 

 

Lai spēlētu jebkuru laimestu, nospiediet GAMBLE, pēc tam atlasiet kārts KRĀSU vai 

MASTU. 

Ja kārts krāsas (sarkans vai melns) izvēle ir pareiza, laimests tiek dubultots (X2). 

Ja kārts masta (kreicis, kāravs, ercens, vai pīķis) izvēle ir pareiza, laimests tiek 

četrkāršots (X4). 

Ar laimestu var riskēt līdz pat 5 reizēm. 

Ar džekpota laimestiem (ja pieejams) nevar riskēt. 

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. 

Izmaksātos 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. 



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. 

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.  

 

SIA „Olybet Latvia” 

 

23.08.2022. 


