
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 

Prometheus Titan of Fire 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: SG Digital Gaming (Malta) Limited 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 100 EUR 

Spēles noteikumi 

“Prometheus Titan of Fire” ir 5 ruļļu spēļu automātu spēle. 
 

 

LAI SPĒLĒTU: 

 

1. Izvēlieties likmes līmeni. 

2. Grieziet ruļļus: 

 

• Noklikšķinot/pieskaroties pogai "Griezt". 

• Noklikšķinot/pieskaroties atstarpes taustiņam (tikai darbvirsmas režīmā). 

• Sākot noteiktu griezienu skaitu, izmantojot Automātiskās spēles izvēlni. 

 

 

Kamēr ruļļi griežas, jūs varat ātri apturēt spēli, piespiežot "Griezt" pogu. Ātrās spēles 

funkcija palielina ruļļu griešanās ātrumu, lai ātrāk atspoguļotu rezultātus, tos neietekmējot. 

Lai aktivizētu/deaktivizētu ātro spēli, atveriet iestatījumus. Daži no tiem var nebūt pieejami 

spēlē, kuru spēlējat. 

 

 

Automātisko griezienu iestatījumi 

 

Te iespējams izvēlēties sev vēlamos automātisko griezienu iestatījumus: 

 

Automātisko griezienu funkcija jums ļauj automātiski spēlēt noteiktu spēles raundu skaitu 

pēc kārtas, neveicot spēlē nekādas darbības. 

Automātiskie griezieni spēlē ar pēdējo jūsu izvēlēto likmes vērtību vai ar kazino pēc 

noklusējuma noteikto likmes vērtību. 

Atlikušo automātisko griezienu sesijas griezienu skaitu iespējams redzēt spēlē. 

Automātiskie griezieni apstājas, kad tiek aktivizēti Free Spins (bezmaksas griezieni. 

 



• Griezienu skaits - iestatiet griezienu skaitu, kuru vēlaties spēlēt. 

• Apstāties pie jebkura laimesta - apstādināt sesiju, ja griezienā laimējāt. 

• Viena laimesta limits - Apstādināt sesiju, ja laimests pārsniedz vai ir vienāds ar 

izvēlēto apjomu. 

• Laimesta limits - apstādināt sesiju, ja jūsu bilance palielinās un pārsniedz vai ir 

vienāda ar izvēlēto apjomu. 

• Zaudējumu limits - apstādināt sesiju, ja jūsu bilance samazinās un nokrītas zem vai ir 

vienāda ar izvēlēto apjomu. 

 

Sākt automātiskos griezienus: 

 

• Noklikšķiniet/pieskarieties Automātiska Atskaņošana pogai. Tiks atvērts iestatījumu 

logs, kurā var izvēlieties griezienu skaitu, kurus vēlaties veikt, un pielāgot apstāšanās 

iestatījumus.  

• Noklikšķiniet/pieskarieties saviem Automātiska Atskaņošana iestatījumiem. 

• Noklikšķiniet/pieskarieties "Apstiprināt", lai sāktu Automātiska Atskaņošana. Tas 

iesāk Automātiska Atskaņošana sesiju, kura turpinās, kamēr beidzas noteikto 

griezienu skaits vai kad noklikšķināt/pieskaraties "Apturēt" pogai. 

• Lai pārtrauktu Automātiska Atskaņošana, noklikšķiniet/pieskarieties "Apturēt" pogai. 

Noklikšķinot/pieskaroties šai pogai, netiek ietekmēti grieziena rezultāti. 

  

 

PAR SPĒLI 

 

“Prometheus Titan of Fire” ir spēle ar konfgurāciju 3-4-4-4-3, 40 līnijām, Fire Collect 

Feature, Double Collect Respin, kā arī Free Spins ar Hot Spot Level un Super Free Spins. 

 

Likmes līnijas laimestus izmaksā no kreisās malējās spoles virzienā pa labi. 

 

Teorētiskais vidējais spēlē ieguldīto līdzekļu atmaksas procents (RTP) šajā spēlē ir 94.26%. 

 

Tiek izmaksāts tikai augstākais likmes līnijas laimests. 

 

Laimesti uz dažādām likmju līnijām tiek summēti. 

 

Laimesta kombinācijas un izmaksa tiek noteikta saskaņā ar izmaksu tabulu. Visas likmju 

līnijas un spēles laimesta kombinācijas ir attēlotas izmaksu tabulā. 

 

Izmaksu tabula atspoguļo pašreizējās likmes konfgurāciju, un tā mainās saskaņā ar kopējo 

likmi. 

 

Visas likmes un izmaksas ir norādītas valūtā. Izmaksa notiek, pamatojoties uz kopējo likmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĪPAŠIE SIMBOLI 

 

• Coin simbols var parādīties uz 2., 3., un 4. spoles.    

• Coin simboliem katrā griezienā no iepriekš noteiktiem to komplektiem tiek piešķirtas 

nejaušas vērtības. 

• Coin simbolu vērtība ir vienāda ar grieziena likmes vērtības reizinājumu ar 1x līdz 

30x. 

• Collect simbols var parādīties uz 1. un 5. spoles. 

• Bonus simbols var parādīties uz 2., 3., un 4. spoles pamatspēlē un Free Spins laikā  

• Wild simbols var parādīties uz 1., 2., 3., un 4. spoles pamatspēlē un Free Spins laikā. 

• Aprēķinot laimestu, Wild simbols aizstāj jebkuru parasto simbolu.    

• Blank simbols var parādīties uz 2., 3. un 4. spoles Double Collect Respin laikā un uz 

visām spolēm — Super Free Spins laikā. 

• Blank simbols neietilpst laimesta kombinācijās. 

 

 

FIRE COLLECT FEATURE 

 

• Ja pamatspēlē vai Free Spins laikā uz spolēm parādās jebkurš Coin simbols un tikai 

viens Collect simbols, tiek aktivizēta Fire Collect Feature. 

• Visu iegūto Coin simbolu vērtības tiek summētas un izmaksātas.    

 

    

DOUBLE COLLECT RESPIN 

  

• Ja pamatspēlē vai Free Spins laikā uz ruļļiem parādās divi Collect simboli, tiek 

aktivizēts Double Collect Respin.  

• Vispirms izmaksā visus uz ruļļiem iegūtos likmes līnijas laimestus.   

• 1. un 5. rulli nobloķē. Arī visus uz ruļļiem esošos Coin simbolus nobloķē.   

• Vidējir 3 ruļļi veic šādu darbību: Respin. Tiek piešķirti 3 Respins.    

• Double Collect Respin laikā uz ruļļiem var parādīties tikai Coin un Blank simboli. 

• Arī no jauna iegūtos Coin simbolus nobloķē.    

• Pēc pēdējā Respin visu Coin simbolu vērtības tiek summētas un izmaksātas divreiz. 

 

   

FREE SPINS (BEZMAKSAS GRIEZIENI)   

    

• 3 Bonus simboli, kas uz ruļļiem parādās pamatspēlē, aktivizē Free Spins un piešķir 12 

Free Spins.  

• Visi Bonus simboli, kas uz ruļļiem parādās Free Spins laikā, tiek uzkrāti skaitītājā. 

• Ja ir sakrāti 4 Bonus simboli, spēle piešķir 4 papildu Free Spins un pēc grieziena uz 

nejaušām 2., 3. un 4. ruļļu pozīcijām paaugstina Hot Spot Level 4–6 reizes. 

• Ja ir sakrāti 9 Bonus simboli, spēle piešķir 4 papildu Free Spins un pēc grieziena uz 

nejaušām 2., 3. un 4. ruļļu pozīcijām paaugstina Hot Spot Level 4–6 reizes. 

• Ja ir sakrāti 15 Bonus simboli, spēle piešķir Super Free Spins, kas tiek izspēlēti tad, 

kad visi piešķirtie Free Spins ir pabeigti. 

• Free Spins izspēlē ar tādu pašu likmju līniju skaitu un to pašu likmju konfgurāciju kā 

spēles kārtā, kas aktivizēja Free Spins. 

• Free Spins izspēles laikā nav iespējams atkārtoti aktivizēt Free Spins. 



 SUPER FREE SPINS 

 

• Super Free Spins tiek piešķirti tad, kad Free Spins laikā ir sakrāti 15 Bonus simboli. 

• Super Free Spins izspēlē tad, kad visi 20 Free Spins ir pabeigti. Free Spins izspēles 

beigās visi Hot Spot Levels tiek pārnesti uz Super Free Spins. 

• Tiek novietoti un nobloķēti 2 Collect simboli: viens uz 1. ruļļa vidējās pozīcijas, 

savukārt otrs uz 5. ruļļa vidējās pozīcijas. 

• Nejaušās pozīcijās uz 2., 3. un 4. ruļļa tiek atsevišķi nobloķēti 3 Coin simboli. 

• Tiek piešķirti 5 Super Free Spins. 

• Uz 1. un 5. ruļļa var parādīties tikai Collect un Blank simboli. Uz 2., 3., un 4. ruļļa var 

parādīties tikai Coin un Blank simboli. 

• Visus Collect un Coin simbolus, kas parādās uz ruļļiem, nobloķē to pozīcijās. 

• Pēc pēdējā Super Free Spin visu Coin simbolu vērtības tiek summētas un katrs 

nobloķētais Collect simbols tās izmaksā vienreiz. 

• Kad notiek izmaksa, Coin simbola vērtība tiek sareizināta ar attiecīgās pozīcijas Hot 

Spot Level. 

 

 

"FREE SPINS" PIRKŠANA 

 

• Lai nopirktu "Free Spins", ir jāsamaksā 70x attiecīgās likmes apmērs, un to iegāde 

uzsāks spēles raundu ar garantētu Free Spins aktivizāciju. 

• "Free Spins" var nopirkt tikai pamatspēlē. 

• Teorētiskais spēlētāja ieguvums (RTP) pirkšanas funkcijai ir 94.30% 

 

 

FREE SPINS FEATURE: HOT SPOT LEVEL 

 

• Free Spins laikā vidējās 12 pozīcijas sāk izspēli no 1. Hot Spot Level.   

• Pēc grieziena jebkurš iegūtais Coin simbols paaugstinās pozīcijas Hot Spot Level par 

1.  

• Nejaušu pozīciju Hot Spot Levels paaugstinās arī, sakrājot noteiktu Bonus simbolu 

daudzumu 

• Free Spins laikā Hot Spot Levels mainās nemitīgi.   

• Kad notiek izmaksa, Coin simbola vērtība tiek sareizināta ar attiecīgās pozīcijas Hot 

Spot Level. 

• Hot Spot Level maksimālais līmenis ir 5. 

• Hot Spot Level paaugstinājumi tiek piešķirti pēc grieziena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 


