
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 

Action Bank Cash Shot 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: SG Digital Gaming (Malta) Limited 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 20 EUR 

Spēles noteikumi 

“Action Bank Cash Shot” ir 5 ruļļu, un 1024 izmaksu veidu spēļu automātu spēle, kurā ir 

šādas iespējas: 

 

• Aizstājējsimbols 

• Bezmaksas griezieni 

• Atslēgas simbols 

• Sudraba atslēgas simbols 

• Zelta atslēgas simbols 

 

Svarīgi: 

 

• Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju uz aktīvām 

izmaksas līnijām. 

• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. 

• Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem. 

• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vispārējie noteikumi 
 

 

AIZSTĀJĒJSIMBOLS 

 

AIZSTĀJĒJSIMBOLS aizstāj visus simbolus, izņemot BONUSU un abus ATSLĒGAS 

simbolus, šis simbols var iekrist tikai 2.,3.,4.un 5.celiņā un ir redzams TIKAI BEZMAKSAS 

GRIEZIENU laikā. 

 

 

BEZMAKSAS GRIEZIENI 

 

3 vai vairāk IZKAISĪTIE simboli aktivizēs BEZMAKSAS GRIEZIENU bonusu. Trīs simboli 

spēlētājam piešķir 8 bezmaksas griezienus, 4 simboli piešķir 12 bezmaksas griezienus un 5 

simboli piešķirs 16 bezmaksas griezienus.  

 

Bezmaksas griezienu laikā X, STIEŅA un 7 simboli var uzrādīt “DUBULTLAIMESTU”. 

Laimesta veidi ar šo simbolu ir tikuši dubultoti. 

 

Bonusu nav iespējams aktivizēt vēlreiz. 

 

 

ATSLĒGAS SIMBOLS 

 

“ATSLĒGAS” simboli var parādīties jebkurā celiņā un jebkurā vietā. Ja ir redzami 3 vai 

vairāk atslēgas, tiek piešķirta balva. Ja ir redzami vairāk “ATSLĒGAS” simboli, tie palielinās 

piešķirtās balvas apmēru, kā norādīts zemāk esošajā tabulā: 

 

Atslēgas Laimests 

3 2x 

4 3x 

5 5x 

6 10x 

7 25x 

8 50x 

9 75x 

10 100x 

11 250x 

12 500x 

13 1000x 

14 2500x 

15 5000x 

 

 

 

 

 

 

 



SUDRABA ATSLĒGAS SIMBOLS 

 

Sudraba ATSLĒGAS simboli piešķirs reizinātāju attiecīgi redzamajam simbolu skaitam. 

 

Reizinātāji ir parādīti uz reizinātāja rindas; ir nepieciešami vismaz 3 ATSLĒGAS simboli, lai  

laimētu pirmo redzamo reizinātāju. 

 

Var tikt piešķirtas ne vairāk kā 15 atslēgas. 

 

 

ZELTA ATSLĒGAS SIMBOLS 

 

Pastāv arī “ZELTA ATSLĒGAS” simbols, kas parādās 5.celiņā tikai pamatspēles laikā un 

visos celiņos bezmaksas griezienu laikā.  

 

Ja parādās ZELTA ATSLĒGA, tā pievienos vismaz vienu papildu atslēgu kopējam skaitam.  

 

Ar ZELTA ATSLĒGU ir iespējams pievienot kopējam skaitam maksimāli 15 atslēgas (piem. 

1 atslēga parādās 5.celiņā un tiek piešķirtas 15 atslēgas).  

 

Kopējā balva par visiem zelta ATSLĒGAS simboliem nevar pārsniegt 15. 

 

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. 


