
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 

Bugs Party 

Bingo Spēļu Automātu spēle 

Ražotājs: Play’n Go Malta Ltd. 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.05 EUR 

Maksimālā likme 80 EUR 

Spēles norise 

„Bugs Party“ ir bingo spēļu automātu spēle. Šajā spēlē no pavisam 60 bumbiņām pēc 

nejaušības principa tiks izvēlētas 30 bumbiņas. Jūs varat pārvaldīt un izspēlēt līdz pat 

4 kārtīm, līdz pat 15 nejauši ģenerētiem numuriem katrā. 

 

 

 



"Extra Ball" funkcija tiek aktivizēta, ja spēlētājs ir viena skaitļa attālumā no laimesta, 

ar koeficentu x8 vai variāk, saņemšanas. Tādā gadījumā, spēlētājs var iegādāties līdz 

pat 10 papildus bumbiņām, katra ar cenu, kura tiek aprēķināta, vadoties pēc iespējas 

laimēt procentuāli. 

 

Spēlētājs aktivizēs Bonusa spēli, ja spēlētājs laimēs kvadrāta ietvaros, ekrāna centrā. 

Sākoties Bonusa spēlei, spēlētājs var izvēlētieskrāsainas ievārījuma burciņas, kurās ir 

paslēptas balvas. Dažās burciņās ir reizinātāji, kas palielinās laimestu uz nākošo 

spēlētāja izvēlēto burciņu. Spēlētējam ir jāuzmanās no niknās vardes, un niknās 

kaitēkļus kontroles, kas sabojās un izbeigs bonusa spēli, ja izvēlēti. Tomēr, bonusa 

spēli var turpināt, izvēloties pareizo instrumenta simbolu!  

 

 

Paraugu nosaukumi un laimestu varbūtība 

Varbūtība mainās "Extra Ball" funkcijas laikā. 

 

Laimesta 
nosaukums 
(angliski) Reizinātājs Varbūtība Periods RTP #hits Bonusa 

      Reizinātājs 

Bingo 1500 0,00029% 342928 0,44% 15 0 

Square 600 0,00589% 16980 6,20% 12 447,05 

Rails 400 0,00589% 16980 2,36% 12 0 

Hat 200 0,03367% 2970 6,73% 10 0 

TT 150 0,05693% 1757 8,54% 9 0 

DoubleLine_1 100 0,03956% 2528 3,96% 10 0 

DoubleLine_2 100 0,02833% 3530 2,83% 10 0 

DoubleLine_3 100 0,03956% 2528 3,96% 10 0 

Flag 40 0,22257% 449 8,90% 8 0 

Eye 40 0,18890% 529 7,56% 8 0 

Pyramid 12 0,22257% 449 2,67% 8 0 

Pillars 8 1,17985% 85 9,44% 6 0 

Inverted_V 4 2,19162% 46 8,77% 5 0 

Line_1 3 2,44516% 41 7,34% 5 0 

Line_2 3 2,52987% 40 7,59% 5 0 

Line_3 3 2,32294% 43 6,97% 5 0 

Kopā    94,24%   

 

Iespējamība laimēt, izspēlējot 1, 2, 3 vai 4 kārti. 

 

#Kārts 

Laimesta 
varbūtība 

Laimesta 
periods 

   

1 10,81% 9,255 

2 20,90% 4,784 

3 30,31% 3,299 

4 39,06% 2,560 

 



 

Simboli 

 

Simbols Normāls Zemu izmaksu Augstu izmaksu 
    

Bildīte 

 

 
 

 
 

    

 

Simbols 

1 līdz Bingo 

pirkšanas bumbiņa 1 līdz Bingo 

1 līdz kvadrātam + 

Bonus 

  saasinājums  

    

Bildīte    

    

 

 

Teorētiskā vidējā atdeve spēlētājam (RTP) ir 94,24%. 
 

Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

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” 

 

09.05.2022. 


