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Spēles nosaukums un veids 

First Person Deal or No Deal 

Likmju spēle 

Ražotājs: Evolution Malta Limited 

Spēles noteikumi 

First Person Deal or No Deal ir aizraujoša spēle, kuru iedvesmojis populārais 

televīzijas šovs "Deal or No Deal". Spēles mērķis ir uzminēt, kurā portfelī ir lielākā 

naudas summa. 

 

 

Kvalifikācija 

 

Spēlētājam ir jākvalificējas, lai pievienotos spēles šovam. 

 

Lai kvalificētos, veiciet likmi un grieziet, lai izlīdzinātu trīs gredzenu zelta sektorus 

rata augšējā daļā. 

 

 
 

Lai uzlabotu savas kvalifikācijas izredzes, atlasiet EASY, lai izlīdzinātu vienu 

gredzenu, VERY EASY, lai izlīdzinātu divus gredzenus, un INSTANT, lai izlīdzinātu 

visus trīs gredzenus. Šī funkcija palielinās jūsu izvēlēto likmes summu 3x par vienu 

gredzenu, 9x par diviem gredzeniem un 18x par trim gredzeniem. 



 
 

Ar katru griezienu jūs pievienojat naudu lielākās balvas portfelī. Pievienotā summa 

būs 75x–500x jūsu likme. 

Zelta kastes atspoguļo portfeļa vērtības. Varat izvēlēties jebkuru lodziņu kā savu 

lielāko balvas portfeli. 

 

 
Ja jūs nekvalificēsieties, jums automātiski tiks piedāvāta kvalifikācija nākamajai 

kārtai. 

 

Pagrieziet ratu tik reižu, cik vēlaties. Katrs grieziens maksās jūsu izvēlēto likmes 

summu. 

 

Congratulations 

 

Kad esat kvalificējies, tiks parādīts apsveikuma ''Congratulations'' ziņojums. 

 

Noklikšķiniet/pieskarieties PLAY, lai pārietu tieši uz spēles šovu.  

 

Noklikšķiniet/pieskarieties TOP UP, lai palielinātu vērtības portfeļos pirms 

pievienošanās spēles šovam. 

 

 
Top Up 

 

Ja esat izvēlējies papildināt, parādīsies papildināšanas ritenis.  

Izdariet likmi, izvēlieties jebkuru zelta kastīti un pagrieziet riteni, lai palielinātu 

izvēlētā portfeļa vērtību 5x–50x jūsu likmes. Portfeļi uzkrās summas ar katru TOP UP 

griezienu. 

 



 
 

Katrs grieziens maksā attiecīgi izvēlēto rulli. 

 

 

Spēles šovs (Game show) 

 

Kad esat noklikšķinājis/pieskarieties PLAY, jūs pievienojaties spēles šovam. 

Pirmkārt, jums ir jāizvēlas galvenais portfelis — tas, kas, jūsuprāt, ir vislielākās 

balvas portfelis. 

 

 
 

Pēc tam portfeļi pēc nejaušības principa tiks atvērti 3, 4, 4 un 3 portfeļu partijās. 

Atvērtie portfeļi vairs nepiedalīsies spēlē. 

 

Pēc katras partijas atvēršanas jūs saņemat baņķiera piedāvājumu: 

 

• Noklikšķiniet/pieskarieties DEAL, lai pieņemtu baņķiera piedāvājumu un 

izietu no spēles šova. 

• Noklikšķiniet/pieskarieties NO DEAL, lai noraidītu baņķiera piedāvājumu un 

turpinātu spēlēt. 

 

 



Kopumā tiks izteikti četri piedāvājumi. 

 

Pēc ceturtās atvēršanas būs palikuši tikai divi portfeļi. Galīgais baņķiera piedāvājums 

dos spēlētājam trīs izvēles iespējas: 

 

• Noklikšķiniet/pieskarieties DEAL, lai pieņemtu baņķiera piedāvājumu. 

• Noklikšķiniet/pieskarieties NO DEAL, lai laimētu summu no galvenā portfeļa. 

• Noklikšķiniet/pieskarieties PĀRSLĒT BIEKOPI, lai laimētu summu no otra 

portfeļa. 

 

 
 

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

kvalifikācijas fāzē. 

 

 

Izmaksas 

 

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

likmi 5–50 reizes spēles papildināšanas fāzē. Jebkura portfeļa maksimālā pieļaujamā 

vērtība pēc Papildināšanas fāzes ir 500 000 eiro. 

 

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. 


