
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 

Slingo Bells 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: AlchemyBet Ltd 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 100 EUR 

Spēles noteikumi 

“Slingo Bells” ir spēļu automāta un bingo spēles apvienojums. Spēles mērķis ir aizpildīt 

slingo līnijas, atzīmējot uz ruļļiem redzamos skaitļus. Spēle piedāvā sekojošas papildu 

iespējas par kurām vairāk vari lasīt spēles vidē: 

• Bezmaksas griezieni 

• Aizstājējsimboli 

• Naudas balvas 

• Bloķēšanas simboli 

• Papildgriezieni 

 

 

Vispārējie noteikumi 
 

✓ Izvēlieties savu likmi un nospiediet Sākt spēli (START GAME), lai sāktu spēli. 

✓ Jums ir 11 griezieni, lai saskaņotu ruļļa skaitļus ar skaitļiem režģī. 

✓ Naudas balva palielinās no 4 pabeigtām Slingo (laimestu rindām). 

✓ Dāvanu simboli (izkrītot uz ruļļiem) ļauj spēlētājam atzīmēt jebkuru skaitli augstāk 

esošajā rindā. 

✓ X simboli ir bloķējošie simboli. 

✓ Bezmaksas griezienu (FREE SPINS) simboli pievieno papildu griezienu. 

✓ Ziemassvētku vecīši ļauj spēlētājam atzīmēt jebkuru numuru visā režģī. 

✓ Monētas piešķir tūlītēju naudas balvu. 

✓ Trīs vai vairāk dāvanu simboli vai Ziemassvētku vecīša simboli jebkurā vietā vienā 

griezienā piešķir naudas balvu. 

✓ Spēles beigās ir pieejami neierobežoti papildus griezieni par papildus samaksu. 

✓ Nākamā grieziena cena tiek parādīta uz griešanas pogas. 

✓ Pēc kārtas tiek parādīti iespējamie laimesti. 

✓ Nepieciešamie skaitļi ir izcelti. 

✓ Nospiediet savākt (COLLECT), lai beigtu spēli. 

 



Laimestu līnijas 

 

Laimestu tabulā ir 12 laimestu līnijas un 11 balvas, jo pēdējais numurs tabulā vienmēr 

piešķirs vismaz 2 laimestu līnijas. 

 

 

Labākā stratēģija 

 

✓ Labākā stratēģija nosaka, ka džokeru un superdžokeru pozīciju izvēle vienmēr ir tādā 

pozīcijā, kas tuvinās spēlētāju slingo līnijas pabeigšanai. 

✓ Ja ir pieejamas vairākas pozīcijas ar vienādiem kritērijiem, priekšroka tiek dota 

pozīcijām, kas ir iekļautas visvairāk slingo (laimestu rindās). 

✓ Piemēram, priekšroka tiktu dota centrālajam laukumam, jo tas ir iekļauts horizontālā, 

vertikālā un divās diagonālās līnijās. 

✓ Ja atkal ir vairākas pozīcijas ar vienādiem kritērijiem, tiek veikta nejauša izvēle. 

 

 

Bezmaksas spēles 

 

Ja spēlētājam tiek piešķirta Slingo XXXtreme bezmaksas spēle, viņš varēs spēlēt pamatspēli 

bez maksas ar iepriekš nodefinētu likmes vērtību. Kad pamatspēle ir pabeigta, laimests, kas 

uzkrāts, izpildot horizontālos, vertikālos vai diagonālos SLINGO vai citus īpašos simbolu 

bonusus, tiks parādīts spēlētājam un spēlētājam būs iespēja savākt savus laimestus vai 

turpināt spēli, iegādājoties papildu griezienus, izmantojot naudas vai bonusa atlikumā 

pieejamos līdzekļus. 

 

Spēlētājs var iegādāties papildu griezienus, izmantojot savas reālās naudas un bonusa naudas 

atlikuma kombināciju, un spēlētāja laimētā galīgā summa tiks ieskaitīta viņa bilancē 

proporcionāli viņa kopējai likmei. 

 

Bezmaksas spēle tiek uzskatīta par bonusa naudas likmi. 

 

 

Papildus noteikumi 

 

Monētas parādās tikai uz vidējā ruļļa. 

Velni parādās tikai uz centrālā ruļļa. 

Bezmaksas griezienu simboli tiek noņemti no ruļļiem, lai iegūtu papildu griezienus. 

Balstoties uz labāko stratēģiju, šīs spēles teorētiskais RTP ir 95,48%. 

Balstoties uz labāko stratēģiju, katram papildu griezienam teorētiskais RTP ir 95,27% 

Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

Papildus griezienos, dažām potenciālajām balvām var būt nepieciešami superdžokeri. 

 

 

 

 

 

 

 



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” 

 

30.11.2022. 


