
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 

Disco Dawgs 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: SG Digital Gaming (Malta) Limited 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.10 EUR 

Maksimālā likme 100 EUR 

Spēles noteikumi 

“Disco Dawgs” ir 3 rindu, 5 ruļļu un 20 izmaksas līniju spēļu automātu spēle. 

 

Kā spēlēt 

IZMAKSAS 

• Tiek izmaksāts tikai katras izspēlētās līnijas lielākais laimests. Līnijas izmaksām jābūt 

uzgrieztām uz blakus esošajiem celiņiem, sākot ar kreiso malējo celiņu. Laimesti 

vairākās līnijās tiek saskaitīti kopā. 

• Izmaksu tabula atspoguļo esošo likmes konfigurāciju. 

• Visas balvas ir parādītas par vienu simbolu uz laimesta līnijas. 

WILD DAWGS 

• POMERANIAN AIZSTĀJĒJSIMBOLI aizstās visus citus simbolus, izņemot DISKO 

BONUSA simbolus. 

• Uz POMERANIAN AIZSTĀJĒJSIMBOLIEM būs reizinātājs ar 2x vai 3x. 

• AIZSTĀJĒJSIMBOLI var aizstāt vairākus simbolus un izmaksāt par katru laimestu, 

kurā tie ir iesaistīti. 

• POMERANIAN AIZSTĀJĒJSIMBOLI tiek attēloti tikai pamatspēles laikā. 

• PUG WILD Simboli aizstāj visus citus simbolus, izņemot POMERANIAN WILD un 

DISCO BONUSA simbolus. 

• PUG WILD Simboli piezemēsies uz celiņiem un būs aktīvi 5 griezienus, ieskaitot 

ierosināto griezienu ierosinātajā likmē. Ja likme tiek izmainīta, PUG 

AIZSTĀJĒJSIMBOLS vairs nav aktīvs, līdz likme netiks nomainīta uz aizsākto likmi. 

• Starp katru griezienu visi PUG AIZSTĀJĒJSIMBOLI novietosies jaunā pozīcijā. 

• AIZSTĀJĒJSIMBOLI var aizstāt vairākus simbolus un izmaksāt par katru laimestu, 

kurā tie ir iesaistīti. 

• PUG AIZSTĀJĒJSIMBOLI tiek attēloti tikai pamatspēles laikā. 



• Ja PUG WILDS ir aktīvi un BUY PASS™ ir atlasīts līdzeklis, atlikušais PUG WILD 

griezieni tiks atsākti, kad BUY PASS™ funkcija ir pabeigta. 

• DAX AIZSTĀJĒJSIMBOLI aizstāj jebkuru citu simbolu. 

• DAX AIZSTĀJĒJSIMBOLIEM tiks pievienots 3x vai 4x reizinātājs atkarībā no 

aizsākošo bonusa simbolu skaita, un tie saglabāsies bezmaksas griezienu laikā. 

• DAX AIZSTĀJĒJSIMBOLI parādās tikai bezmaksas griezienos. 

• DAX AIZSTĀJĒJSIMBOLI pārvietosies jaunā pozīcijā starp katru bezmaksas 

griezienu. 

• Tie parādās tikai uz 2., 3. un 4 celiņa. 

• DAX AIZSTĀJĒJSIMBOLI var aizstāt vairākus simbolus un izmaksāt par katru 

laimestu, kurā tie ir iesaistīti. 

DISKO BONUSS (IZKAISĪTAIS) 

• DISKO BONUSA simbols ir izkaisītais simbols, un tas parādās tikai pamatspēlē. 

• Uzgrieziet 3 vai vairāk DISKO BONUSA simbolus, lai aktivizētu DISCO FREE 

SPINS. 

IZKAISĪTAIS simbols GRIEZIENI DAX REIZINĀTĀJS 

3 8 3x 

4 12 3x 

5 15 4x 

DISCO FREE SPINS 

• Kad uzkrīt viens vai vairāk DAX AIZSTĀJĒJSIMBOLI, tie paliks visu bonusa laiku. 

• Starp katru bezmaksas griezienu DAX AIZSTĀJĒJSIMBOLI pārvietosies uz 

nenoteiktām pozīcijām uz 2., 3. vai 4. celiņa. 

• DAX AIZSTĀJĒJSIMBOLI reizina viens otru. 

• Bezmaksas griezienu laikā var parādīties līdz 9 DAX AIZSTĀJĒJSIMBOLIEM. 

• Bezmaksas griezienus nevar sākt atkārtoti. 

• Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādu pašu kopējo likmi, laimestiem un laimesta 

kombinācijām kā pamatspēlē, kas šo bonusu aktivizēja. 

• Bezmaksas griezieni beidzas, kad vairs nav atlikuši bezmaksas griezieni. 

BUY PASS™ 

• BUY PASS™ funkcija ļauj tieši piekļūt DISCO FREE SPINS bonusa spēlei. BUY 

PASS™ maksa ir norādīta zemāk: 

• 200x (96%), 196.25x (94%) 

• DISCO FREE SPINS tiek izspēlēti ar tādu likmes līmeni, kāds tika izvēlēts, 

aktivizējot BUY PASS™. 

TURBO REŽĪMS 

• Ieslēdziet turbo režīmu, lai paātrinātu katru griezienu; to jebkurā spēles brīdī var 

izslēgt. 



• Kad tiek piešķirti atkārtoti DISCO FREE SPINS, turbo režīms tiks automātiski 

atspējots. 

• Turbo režīma aktivizēšana neietekmē griezienu rezultātus. 

 

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” 

 

23.02.2023 


