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Spēles nosaukums un veids 

Deal or No Deal 

Likmju spēle 

Ražotājs: Evolution Malta Limited 

Spēles noteikumi 

Deal or No Deal ir spēle ar aizraujošu spēļu šovu, ko iedvesmojuši populārie 

televīzijas šovi un spēles ar tādu pašu nosaukumu - "Deal or No Deal". Spēles mērķis 

ir paredzēt, vai naudas summa pēdējos no 16 portfeļiem kopumā būs lielāka par 

baņķiera piedāvājumu. 

 

 

Kvalifikācija spēles šovam 

 

• Kvalifikācija notiek uz rata, kas sastāv no trim riņķiem. Daži gredzenu 

segmenti ir zeltaini. 

• Lai kvalificētos, veiciet likmi un pagrieziet ratu tā, lai gredzenu zelta segmenti 

būtu saskaņoti ar rata augšējo sektoru. Katrs grieziens maksās jūsu izvēlēto 

likmes summu. 

 

• Lai paaugstinātu savas kvalifikācijas izredzes, jūs varat iegādāties vienu 

("Easy" režīms), divus ("Very Easy" režīms) vai trīs gredzenus ("Instant" 

režīms). Iegādāto gredzenu zelta segmenti automātiski tiks izlīdzināti 

augšpusē. Tas palielinās jūsu izvēlētās likmes summu trīs reizes par vienu 

gredzenu, deviņas reizes par diviem gredzeniem un astoņpadsmit reizes par 

trim gredzeniem. Ja jūs iegādājaties trīs gredzenus ("Instant" režīms), jūs 

tiksiet pārvietots tieši uz spēles fāzi "Papildināt". 



• Katrs jūsu grieziens nosaka naudas summu vislielākajā portfelī 75x–500x no 

jūsu likmes. Jūs varat izvēlēties jebkuru no portfeļiem, lai tas būtu portfelis ar 

lielāko balvu. Skaitļi ir sakārtoti no 1 līdz 16, sākot no pirmās pozīcijas pa 

kreisi augšpusē. Portfeļi no 1 līdz 8 atrodas kreisajā pusē un portfeļi no 9 līdz 

16 atrodas labajā pusē. Jo lielāka ir jūsu likme, jo lielāka ir portfeļu vērtība, lai 

kvalificētos spēles šovam. 

• Ja jūs nekvalificēsieties kvalifikācijas laikā, jums automātiski tiks piedāvāts 

kvalificēties nākamajai kārtai. 

• Iegrieziet ratu tik reižu, cik vēlaties, norādītajā laikā. Katrs grieziens maksās 

jūsu izvēlēto likmes summu. 

 

 

Top Up 

 

Kad spēlētājs kvalificējas, parādīsies TOP UP rats. Ja spēlētājs vēlas papildināt 

izvēlētajā portfelī par 5x – 50x no pašreizējās likmes, jāizvēlas savu ''Top Up'' likmes 

apjomu un jāiegriež rats. 

 

 
 

 

Spēļu Šovs 

 

Spēles šova laikā baņķieris pakāpeniski atvērs portfeļus, atklājot tā portfeļa numuru, 

kurš vairs nepiedalās spēles šovā. Pēc tam baņķieris jums izteiks DEAL vai NO 

DEAL piedāvājumus. Kopumā tiks iesniegti četri piedāvājumi. 

 

 
 

 

 

Pirmā atvēršana un piedāvājums 

 

Tiek atvērti trīs nejauši izvēlēti portfeļi, atstājot 13 portfeļus nākamajai spēles fāzei. 

Pēc tam baņķieris jums izteiks DEAL vai NO DEAL piedāvājumu un gaidīs jūsu 

lēmumu: 

 

 



 

Ja izvēlaties DEAL, laimētā naudas summa tiks parādīta laimesta ziņojumā un 

pievienota jūsu atlikumam. Tajā pašā laikā jums tiks piedāvāts atgriezties 

kvalifikācijā. 

• Ja izvēlaties NO DEAL, jūs turpināt spēlēt. 

• Ja neizvēlēsities lēmuma pieņemšanas laikā, jūsu lēmums tiks interpretēts kā 

NAV DARĪJUMS. 

 

 

Otrā atvēršana un piedāvājums 

 

Tiek atvērti četri nejauši izvēlēti portfeļi, atstājot deviņus nākamajai spēles fāzei. 

Atkal, baņķieris izteiks jums DEAL vai NO DEAL piedāvājumu un gaidīs, kad jūs 

pieņemsiet savu lēmumu. 

 

 

Trešā atvēršana un piedāvājums 

 

Tiek atvērti vēl četri nejauši izvēlēti portfeļi, piecus atstājot nākamajai spēles fāzei, 

kam seko baņķiera piedāvājums DEAL vai NO DEAL. 

 

 

Ceturtā atvēršana un pēdējais piedāvājums 

 

Tiek atvērti trīs nejauši izvēlēti portfeļi, atstājot tikai divus pēdējos portfeļus. Pēc tam 

baņķieris jums izteiks galīgo piedāvājumu ar trim iespējām — DEAL, SWITCH 

BRIEFCASES vai NO DEAL un gaidīs, kad pieņemsiet lēmumu. 

 

• Izvēlieties DEAL, lai pieņemtu piedāvājumu un savāktu laimestus. 

• Izvēlieties NO DEAL un laimējiet balvu piešķirtajā portfelī. 

• Izvēlieties SWITCH BRIEFCASES, ja uzskatāt, ka otrā portfelī naudas 

summa ir lielāka. 

Pēdējās atvēršanas reizē, tiek atvērts viens no diviem pēdējiem portfeļiem. 

 

• Ja baņķiera iepriekšējā piedāvājumā izvēlējāties NO DEAL, jūs laimēsiet sev 

piešķirto portfeli. 



• Ja izvēlējāties SWITCH BRIEFCASES, jūs laimēsiet balvu par otru portfeli. 

 

Parādīsies ziņojums, kurā būs redzams jūsu laimests spēles šovā, un jūs atgriezīsieties 

kvalifikācijā. 

 

 

Izmaksas 

 

Spēlētāji var laimēt līdz pat 500 reizēm vairāk par savu likmi, ar iespēju papildināt 

likmi 5x–50x reizes, spēles papildināšanas fāzē. 

 

Teorētiskā spēles izmaksa spēlētājam: 95.42%. 

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. 


