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Spēles nosaukums un veids 

Gold Megaways 

Spēļu Automātu spēle 

Ražotājs: SG Digital Gaming (Malta) Limited 

Spēles norise 

Gold Megaways ir 6 ruļļu Megaways spēle ar reaģējošiem laimestiem un līdz pat       

1 000 000 veidiem, kā laimēt bezmaksas griezienos ar paplašināmiem ruļļiem. 

Gold Megaways ir laimestu apmaiņa, kas dod papildu iespējas aktivizēt bezmaksas 

griezienus. 

Kā spēlēt 

Izvēlieties savu likmi, klikšķinot pogas pa kreisi un pa labi uz likmes. Likmes vērtība 

tiek attēlota likmes displejā. Visas izmaksas reizina ar katra atsevišķa grieziena likmi. 

Automātiskā spēlēšana 

Lai iestatītu automātisko spēlēšanu, nospiediet pogu Auto. Tas atvērs automātiskās 

spēlēšanas paneli, kuru spēlētājs var izmantot, lai mainītu griezienu skaitu, iestatītu 

zaudējumu limitu vai iestatītu laimesta limitu. Ja ir iestatīts zaudējumu limits, 

spēlētājs var izvēlēties Sākt, lai sāktu automātisko spēlēšanu. 

Kad ir ieslēgta automātiskā spēlēšana, poga Spēlēt pārvēršas par pogu Beigt. Pogā 

Beigt tiek rādīts atlikušo automātiskās spēlēšanas reižu skaits. 

Spēlētājs var atcelt automātisko spēlēšanu, noklikšķinot uz pogas Beigt. Automātiskā 

spēlēšana automātiski beidzas, ja tiek sasniegts jebkurš no iestatītajiem limitiem vai 

notiek kas tāds, kas prasa spēlētāja iejaukšanos. 

Grieziena sākšana 

Nospiediet pogu Spēlēt, lai sāktu griezienu ar attēloto likmi. 

Cilindri griežas un tad apstājas, attēlojot rezultātu. 

 

 

Standarta ikonu izmaksas 

Ikreiz, kad laimē 70 reizes vai lielāku likmi, tev ir iespēja apmainīt 70 reizes lielu 

likmi pret 12 bezmaksas griezieniem. 

Nospied IZŅEMT, lai saglabātu savu laimestu, neveicot apmaiņu. Nospied 

APMAINĪT, lai apmainītu 70 reizes lielu likmi pret 12 bezmaksas griezieniem. 



Ikreiz, kad laimē 20–70 reizes lielu likmi, tev ir iespēja apmainīt visu laimestu pret 

iespēju saņemt 12 bezmaksas griezienus. Iespēja laimēt azartspēli ir redzama zaļā 

krāsā uz rata. 

Nospied IZŅEMT, lai saglabātu savu laimestu, neveicot azrtspēli. Nospiediet 

SPĒLĒT, lai apmainītu savu laimestu un grieztu ratu, lai iegūtu iespēju saņemt 12 

bezmaksas griezienus. 

Ja azartspēle ir veiksmīga, tiek piešķirti 12 bezmaksas griezieni. Neveiksmīgas 

azartspēles rezultātā netiek piešķirti bezmaksas griezieni. 

Laimesta apmaiņa netiek piedāvāta, ja ir aktivizēti bezmaksas griezieni. 

 

Reakcijas 

Visi laimējošie simboli, izņemot Scatter simbolu, ir daļa no reakcijas un tiek aizstāti 

ar simboliem no augšas. 

Wild ikona 

Wild simboli aizstāj visus simbolus, izņemot Scatter un paplašināmos simbolus. Wild 

simboli parādās tikai uz ruļļiem no 2. līdz 5. Visi laimesti tiek reizināti ar 3 par katru 

x3 Wild simbolu, kas izmantots aizstāšanai laimestā. 

Scatter ikona 

3 vai vairāk Scatter simboli jebkurā vietā piešķir 12 bezmaksas griezienus, plus 4 par 

katru Scatter simbolu pēc trešā. 

Bezmaksas griezienu laikā Scatter simbols neparādās.  

Bezmaksas griezienu iespēja 

Bezmaksas griezieni sākas ar 4-7 simboliem katrā rullī. Simbolu skaits katrā rullī 

pārceļas uz nākamo griezienu. 

Iegriez ratu, lai atklātu savu sākuma Megaways. Tiks atklāti no 14 000 līdz 117 649 

Megaways un tad tiks iedarbināti bezmaksas griezieni. 

Likme, kas tika izmantota, iegūstot bezmaksas griezienus, tiks izmantota visā 

bezmaksas griezienu laikā. 

Bezmaksas griezienu beigās tiks attēlots kopējais laimests par griezieniem. Laimests 

tiks ieskaitīts spēlētāja kontā, un turpināsies parastā spēles gaita. 

Bezmaksas griezienu atkārtošana 

Kad rullis sasniedz maksimālo desmit simbolu skaitu, tiek piešķirti papildu 8 

bezmaksas griezieni. Visi Wild simboli uz ruļļa ar desmit simboliem ir x3 Wild 

simboli.  



Extending Reels™ 

Paplašināmais simbols aktivizē paplašināmā ruļļa uzlabojumu. 

Katru reizi, kad uzgriežas paplašināmais simbols, tas tiek aizstāts ar diviem jauniem 

simboliem, tādējādi palielinot simbolu skaitu šajā rullī par vienu. 

Laimesti tiek izmaksāti pēc tam, kad tiek parādīts palielinātais simbolu skaits. 

Reakcijas notiek pēc laimestu samaksas. 

Paplašināmais simbols parādās tikai bezmaksas griezienos. 

Simbolu laimesti 

Laimestu dod vienādi secīgi simboli, neatkarīgi no augstuma, no kreisās puses uz 

labo, sākot ar malējo kreiso rulli. 

Izmaksā augstāko laimestu par katru laimējošo kombināciju. Visas laimējošās 

kombinācijas summē. Sīkāka informācija atrodama sadaļā IZMAKSAS. 

Vispārēja informācija 

Šīs spēles atdeve spēlētājiem ir 96,42 %. 

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.  
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