
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 

Peggy Sweets 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: Evolution Malta Limited 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.10 EUR 

Maksimālā likme 10 EUR 

Spēles noteikumi 

“Peggy Sweets” ir 5 rindu, 5 ruļļu ClustersTM tipa spēļu automātu spēle, kurā ir šādas 

iespējas: 

 

• Meiteņu funkcijas 

• Bezmaksas griezieni 

 

Svarīgi: 

 

• Laimests tiek iegūts, ja jebkur uz spēles laukuma izkrīt vismaz 8 vienādi simboli. 

• Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem. 

• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

 

 

Meiteņu funkcijas 
 

• MAKE IT LARGE (rozā meitene) 

 

Rozā meitene apmaina visus viena simbola gadījumus, kas izkrituši uz spēles laukuma, pret 

cita veida simbolu. 

 

• GET ONE FREE (zilā meitene) 

 

Zilā meitene izvēlas vienu simbola veidu un dubulto to. Spēles lauciņa izmērs paliek tāds 

pats, bet simbolu skaits, par kādu tas tiek skaitīts, tiek dubultots. Nosakot grieziena laimestu, 

dubultotie simboli atbilst diviem simboliem. 

 

• WIN MULTIPLIER (dzeltenā meitene) 

 

Dzeltenā meitene piešķir reizinātāju x2, x3, x4 vai x5 par laimestiem, kuri rodas atkārtotā 

griezienā (respin) rezultātā un sekojošajām ķēdes reakcijām, kas var notikt. 



Bezmaksas griezieni 

 

3 FREE SPINS izkaisītie simboli jebkurā vietā uz spēles laukuma piešķir 8 BEZMAKSAS 

GRIEZIENUS. BEZMAKSAS GRIEZIENOS meiteņu funkcijas tiek aktivizētas nejauši, un 

teorētiski, vienā griezienā var aktivizēt vairāk nekā vienu funkciju. 

 

BEZMAKSAS GRIEZIENU laikā visi dzeltenās meitenes piešķirtie LAIMESTA 

REIZINĀTĀJI tiek apkopoti. Kopējais reizinātājs var pieaugt līdz pat x30. Šis skaitlis tiek 

atiestatīts bonusa kārtas beigās. 

 

BEZMAKSAS GRIEZIENU laikā ir aktīva īpaša progresa josla. Laimestu kombinācijas ar 

meitenes simboliem palīdz to aizpildīt. Katra meitene, kas piedalās laimestu nesošā 

kombinācijā, par 1 soli veicina progresu. Divkāršs meitenes simbols veicina progresu par 2 

soļiem. Kopumā progresam ir 36 soļi. Kad un ja tas ir aizpildīts, progresa josla piešķir 8 

bonusa griezienus. 

 

 

Papildus informāciju, kā piemēram izmaksas tabulu, jūs varat pašas spēles ietvaros, uzspiežot 

uz informācijas pogas. 

 

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” 

 

10.01.2023 


