
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 

Branded Book of 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: 1X2 Network 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.10 EUR 

Maksimālā likme 50 EUR 

Spēles noteikumi 

“Branded Book of” ir piecu ruļļu, 20 fiksētu izmaksas līniju spēļu automātu spēle, kurā ir 

šādas iespējas: 

 

• Wilds 

• Free Spins (bezmaksas griezieni) 

• Collection Bonus feature (kolekcijas bonuss) 

• Expanding symbols 

• Scatter symbols 

 

Svarīgi: 

 

• Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās 

izmaksas līnijas. 

• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. 

• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

 

 

Collection Bonus feature 

 

• Grāmatas, kas nepiešķir bezmaksas griezienus, tiek savāktas, piešķirot kolekcijas 

bonusu, sasniedzot 25 grāmatas. 

• Sasniedzot 25 grāmatas, tiek aktivizēta kolekcijas bonusa funkcija. Šajā funkcijā 

laimesti tiek iegūti tikai ar īpašiem izkaisītajiem simboliem. 

• Pirms raunda sākuma nejauši tiek izvēlēts īpašais izkaisītais simbols, kas pārveidos 

visus simbolus uz viena un tā paša ruļļa par šo simbolu. 

• Jums būs viens bezmaksas grieziens, lai mēģinātu laimēt vairāk izkaisītos simbolus. 

• Atlasītais simbols parādīsies bezmaksas grieziena laikā ar apmali, lai skaidri 

identificētu to kā īpašo izkaisīto simbolu. 

• Kolekcijas tiek izsekotas pēc likmēm. Mainot savu likmi, tiks sākta jauna kolekcija. 

Jūsu kolekcija tiks saglabāta atbilstoši jūsu likmei. 



• Funkcija ir pieejama tikai bāzes spēles laikā. 

• Visas pašreizējās kolekcijas tiks apturētas, piedaloties bezmaksas griezienos, un tās 

tiks atsāktas pēc bezmaksas griezienu pabeigšanas. 

 

 

Bezmaksas griezieni 

 

• Atbilstoši 3, 4, 5, grāmatu simboli uz ruļļiem piešķir 10 bezmaksas griezienus. 

• Bezmaksas griezienu sākumā pēc nejaušības principa tiek izvēlēts īpašais izkaisītais 

simbols. 

• Atlasītais simbols parādīsies bezmaksas griezienu laikā ar apmali, lai skaidri 

identificētu to kā īpašo izkaisīto simbolu. 

• Bezmaksas griezienu laikā, ja uz ruļļiem izkrīt 3 grāmatas simboli, tiek piešķirti 10 

papildu bezmaksas griezieni. 

• Pēc tam, kad ir aprēķināti laimesti uz parastajām izmaksas līnijām, jebkurš no 

īpašajiem izkaisītajiem simboliem, kas parādās uz ruļļiem, paplašinās, lai aptvertu 

attiecīgo rulli. 

• Ja nav pietiekami daudz īpašo izkaisīto simbolu, lai ģenerētu laimestu, kā aprakstīts 

izmaksu tabulā, īpašā izplešanās animācija tiks izlaista. 

• Īpašais izkaisītais simbols tiek uzskatīts par laimējošu izmaksas līnijas izkaisīto 

simbolu un sniegs laimestu, ja tie parādīsies jebkurā vietā uz kādas no aktīvajām 

izmaksas līnijām. 

• Īpašā izplešanās simbola laimesta laikā Wilds aizvietotājsimboli neaizstās Īpašo 

izplešanās simbolu. 

• Kad notiek izkaisītā simbola izmaksas, tiks izmaksāta tikai lielākā izkaisītā simbola 

izmaksa. 

 

 

Pirkt bezmaksas griezienus (Buy Free Spins) 

 

• Šajā izvēlnē varat izvēlēties vienu no 3 iespējām, lai iegādātos bezmaksas griezienus, 

visām tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni. Jūs varat izvēlēties starp pirmo nejauši 

izvēlēto Īpašo izkaisītos simbolu, vai arī varat izvēlēties iegādāties, no kuras simbolu 

kopas ir izvēlēts izkaisītais simbols. 

• Mainot likmi izvēlnē Pirkt bezmaksas griezienus, tiek mainīta virs izvēlnes norādītā 

cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  
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