
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 

Aztec Gold: Mines 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: ISB Ena Ltd 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 1 EUR 

Maksimālā likme 300 EUR 

Spēles noteikumi 

 
 

''Aztec Gold: Mines'' ir 5x5 režģa (25 lauciņu) spēļu automātu spēle. Spēles mērķis ir 

atrast likmes reizinātājus (Bet Multipliers) pirms atklājot ''Montezuma'' raktuvi 

(mine). 

 

Kā spēlēt: 

 

 
 

1. Izmantojiet augšējās ''+'' un ''-'' pogas, lai izvēlētos monētas vērtības. 

2. Izmantojiet apaksējās ''+'' un ''-'' pogas, lai izvēlētos raktuvju (mines) skaitu. 

3. Nospiediet ''PLAY!'', lai sāktu, un izvēlieties lauciņu, kuru atklāt. 

4. Kopējā laimētā summa tiks norādīta ''WIN'' sadaļā, info lauciņā. 

5. Nospiediet ''CASH OUT'' lai beigtu raundu un veiktu laimesta izmaksu uz 

balansu. 



Speciālie simboli un funkcijas 

 

• Izmaksa (Cash Out) – pēc likmes reizinātāja (Bet Multiplier) atrašanas, šī 

vērtība paaugstināsies un spēlētājs var veikt izmaksu pēc jebkuras veiksmīgas 

lauciņa izvēles (pick). 

• Atlikušās lauciņa izvēles (remaining picks) – norāda atlikušo izvēļu skaitu, ko 

spēlētājs var veikt. Atkarībā no raktuvju skaita, spēlētājam būs pieejams 

noteikts sākotnējais skaits ar izvēlēm. Pēc katra likmes reizinātāja (Bet 

Multiplier) atrašanas, atlikušais lauciņu izvēles skaits samazināsies par 1. 

(Piezīme – ja atlikušās izvēles iespējas beigsies, spēlētājs būs sasniedzis 

maksimālo laimestu (Maximum Win). 

• Maksimālais laimests (Maximum Win) – norāda maksimālo iespējamo 

laimestu, ko spēlētājs var sasniegt ar pašreizējo režģi. Maksimālais laimests ir 

atkarīgs no sākotnējās likmes un sākotnēja raktuvju skaita. (Piezīme – ja 

maximālais laimests ir sasniegts, vairs nav pieejamas jaunas izvēles, un 

spēlētājam ir jāveic izmaksa. 

• Izmaksas – Spēles izmaksu nosaka likmes reizinātājs, kas palielinās pēc katras 

veiksmīgas izvēles. Reizinātājs ir atkarīgs no veiktajām laimējošām izvēlēm 

un no ''Montezuma'' raktuvju skaita. Pašreizējais režģis iestatījums vienmēr 

atspoguļo patieso varbūtību izvēlēties likmes reizinātāju vai Montezuma 

raktuvi. 

• Nākošais laimests (Next Win) – norāda nākošā likmes reizinātāja vērtību, ja 

spēlētājs izvēlas turpināt raundu. 

• Atrastie (Found) – norāda cik daudz likmes reizinātāji ir atrasti no to kopējā 

apjoma uz režģa. 

 

 

Izmaksu tabula 

 

Likmes reizinātājs X sākuma likme 

 

 RAKTUVJU SKAITS 

IZVĒĻU 

SKAITS 1 2 3 5 7 10 15 

1 1.03 1.06 1.11 1.22 1.35 1.62 2.42 

2 1.06 1.14 1.25 1.52 1.90 2.75 6.45 

3 1.10 1.25 1.44 1.95 2.72 4.90 18.50 

4 1.15 1.38 1.67 2.52 4.00 9.00 58.00 

5 1.20 1.52 1.95 3.30 6.00 17.00 204.00 

6 1.27 1.70 2.30 4.40 9.20 34.00  

7 1.34 1.90 2.72 6.00 14.60 72.00  

8 1.42 2.12 3.26 8.30 24.00 162.00  

9 1.50 2.40 3.96 11.70 40.50   

10 1.60 2.75 4.88 17.00 72.00   

11 1.72 3.20 6.10 25.50 145.00   

12 1.85 3.70 7.74 40.00 270.00   

13 2.00 4.40 10.10 65.00    

14 2.20 5.25 13.50 112.00    

15 2.40 6.40 18.50 205.00    



16 2.68 8.00 26.40     

17 3.00 10.30 39.60     

18 3.45 13.80 63.30     

19 4.00 19.20 111.00     

20 4.80 28.80 222.00     

21 6.00 48.00      

22 8.00 96.00      

23 12.00 288.00      

24 24.00       

 

Teorētiskā vidējā spēles izmaksa spēlētājam svārstās: 96.00%-98.88%. 

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” 

 

14.07.2022. 


