
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 

Bounty Gold 

Spēļu Automātu spēle 

Ražotājs: PragmaticPlay Ltd. 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.25 EUR 

Maksimālā likme 125 EUR 

 

Spēles noteikumi 

 

Bounty Gold ir 5 ruļļu, 25 izmaksas līniju spēļu automātu spēle. Visi simbolu 

kombināciju laimesti tiek izmaksāti no kreisās uz labo pusi. Atkārtoto griezienu 

laimesti tiek pieskaitīti pie līnijas laimesti. Visi laimesti tiek reizināti ar likmi par 

katru līniju. Visas vērtības ir izteiktas kā aktuālie laimesti monētās. Izmaksā tikai 

augstāko laimestu uz līnijas. Laimestam izkrītot vairākās izmaksas līnijās, visi 

laimesti tiek pievienoti kopējam laimestam. Atkārtoto griezienu raunda laimests tiek 

piešķirts spēlētājam pēc raunda beigām. 

 

Izmaksu tabula 

 

Simbols 3X 4X 5X 

 

200 50 10 

 

150 30 5 



 

125 25 5 

 

75 25 5 

 

50 10 5 

 

50 10 5 

 

50 10 5 

 

50 10 5 

 



 
 

Šis ir Wild simbols, kas aizstāj visus citus simbolus, izņemot naudas simbolu. Wild 

simbols parādās uz 2., 3., 4. un 5. ruļļa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis ir naudas simbols, kas parādās uz visiem ruļļiem. Katrā griezienā, naudas 

simbolam tiek piešķirta nejauši izvēlēta vērtība. Brīdī, kad tiek savākti 6 vai vairāk 

naudas simboli, tiek sākta naudas atkārtoto griezienu papildspēle. Pamatspēles laikā 

nejauši uzgriezts naudas simbols var kļūt par ugunīgo naudas simbolu, kas uzreiz 

piešķir savu vērtību. 

 

Naudas atkārtoto griezienu papildspēle 

 

Naudas atkārtoto griezienu papildspēle sākas, kad ir izmaksātas visas izmaksas līniju 

laimestu kombinācijas. Raunda laikā spēlē ir iespējams izspēlēt līdz pat četrām 3x5 

simbolu matricām. Normālie simboli pazūd, bet uz ruļļiem paliek naudas simboli, kas 

uzsāka papildspēli. Parastie ruļļi tiek aizstātas ar īpašiem ruļļiem, kas satur tikai 

naudas simbolus un tukšās vietas. Atkarībā no naudas simbolu skaita, kas uzsāka 

papildspēli vai tika uzgriezti raunda laikā, tiek atklāta viena, divas, trīs vai četras 

matricas šādā veidā: 

 

• 6 naudas simboli - tiek atklātas 1 no 4 matricām 

• 9 naudas simboli - tiek atklātas 2 no 4 matricām 

• 18 naudas simboli - tiek atklātas 3 no 4 matricām 

• 26 naudas simboli - tiek atklātas 4 no 4 matricām 

 

Spēlētājs papildspēli uzsāk ar 3 atkārtotiem griezieniem. Visi naudas simboli, kas tiek 

uzgriezti, paliek uz ekrāna līdz raunda beigām. Katru reizi, kad tiek uzgriezts vismaz 

viens jauns naudas simbols, atlikušo atkārtoto griezienu skaits tiek atiestatīts uz 3. 

Raunds turpinās līdz brīdim, kad spēlētājam vairs nav pieejami atkārtotie griezieni, 

vai visas pozīcijas uz ekrāna tiek aizpildītas ar naudas simboliem. 

 

Katru reizi, kad tiek atklāta matrica, visu naudas simbolu vērtības no 2. matricas tiek 

reizinātas 2x raunda beigās, 3. matricai tiek reizinātas 3x, bet 4. matricai tiek 

reizinātas 4. reizes. Ja viena no šīm matricām tiek aizpildīta ar NAUDAS simboliem 

visās 15 pozīcijās, fiksētais džekpots kopējās likmes reizinātāja veidā tiek piešķirts 

šādi: 



• Par 1. matricas aizpildīšanu tiek piešķirts fiksētais džekpots 25x kopējās 

likmes vērtībā. 

• Par 2. matricas aizpildīšanu tiek piešķirts fiksētais džekpots 50x likmes 

vērtībā. 

• Par 3. matricas aizpildīšanu tiek piešķirts fiksētais džekpots 500x kopējās 

likmes vērtībā. 

• 4. matricas aizpildīšana piešķir fiksēto džekpotu vērtībā 5000x kopējo likmi, 

kas ir vienāds ar maksimālo iespējamo laimestu, un raunds beidzas, piešķirot 

5000x kopējo likmi. 

 

Ja jebkurā raunda daļā tiek uzgriezti 44 vai vairāk naudas simboli, tad visiem uz 

ekrāna redzamajiem naudas simboliem raunda beigās tiks piemērots 5x reizinātājs. 

Matricu reizinātāji vairs netiks piemēroti. Brīdī, kad naudas atkārtoto griezienu 

papildspēle ir beigusies, visu naudas simbolu vērtība tiek saskaitīta kopā ar 

džekpotiem un spēle izmaksā kopējo laimesta summu. Raunds beidzas automātiski, ja 

visas pozīcijas uz ekrāna ir aizpildītas ar naudas simboliem. 

 

Maksimālā laimesta summa ir ierobežota līdz 5000x likmes vērtības, pamatspēles un 

atkārtoto griezienu laikā. Ja kopējā laimesta summa atkārtotā naudas grieziena raunda 

laikā sasniedz 5000x likmi, raunds nekavējoties beidzas, laimests tiek piešķirts un visi 

atlikušie atkārtotie griezieni tiek atcelti. 

 

Darbības traucējumi anulē visas izmaksas un spēles. 

 

Vidējā atdeve spēlētājam (RTP), liekot likmi uz spēlētāju ir 94.51%. 

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” 

 

09.05.2022. 


