
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 Megaways 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: 1X2 Network 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 20 EUR 

Spēles noteikumi 

“Branded Megaways” ir sešu ruļļu, 64 līdz 117649 veidu kā laimēt, MegawaysTM tipa 

spēļu automātu spēle, kurā ir šādas iespējas: 

 

• Wilds 

• 2x Wilds 

• Free Tumbles (Brīvie kritieni) 

• Free Spins with incremental multipliers (Bezmaksas griezieni ar pakāpeniskiem 

reizinātājiem) 

 

 

Vispārējie noteikumi 
 

• Jūs spēlējat fiksētas 20 monētas vienā griezienā, kopējā likmes vērtība tiek parādīta 

likmes kontroles lauciņā 

• Griešanas poga izspēlē spēli ar pašlaik uzstādīto likmes vērtību. 

• Laimestu kombinācijas un izmaksas tiek veiktas saskaņā ar izmaksu tabulu. 

• Laimesti tiek aprēķināti: saskaitot secīgo ruļļu skaitu, kas sākas no vistālāk kreisā 

ruļļa ar atbilstošiem simboliem, un reizinot izmaksu tabulā parādīto relatīvo 

reizinātāju ar atbilstošo simbolu skaitu uz katra ruļļa. 

• Tiek izmaksāta tikai lielākā laimestā kombinācija. 

• Wild simboli tiek skaitīti kā visi pārējie simboli. 

• X2 Wild simboli tiek skaitīti kā visi pārējie simobli, un jebkuru izmaksu, kurā tie 

piedalās, reizina ar 2. 

• Vairāki X2 Wild reizinās viens otru, t.i.: trīs X2 Wilds apvieno, lai iegūtu kopējo X8 

(2*2*2=8). 

 

 

 

 

 



 

Bezmaksas griezieni 

 

• Bezmaksas griezieni tiek sasniegti ar vairākiem secīgiem kritieniem (tumble). Lai 

aktivizētu 8 bezmaksas griezienus, ir nepieciešami vismaz 4 kritieni. 

• Katrs nākamais kritiens pēc 4 kritieniem, piešķir 2 bezmaksas griezienus, kopā ne 

vairāk kā 14 

• Kad ruļļi nokrīt pēc laimesta, jums tiek piešķirts arī papildu reizinātājs x1 

• Bezmaksas griezienu laikā ruļļi ar 7 simboliem bloķējas pie šāda simbolu skaita, lai 

tos nodrošinātu uz visu bezmaksas griezienu funkcijas laiku. 

• Kad rullis bloķējas, tas piešķir 1 papildu reizinātāju. 

• Pēdējā bezmaksas griezienā bloķēts rullis piešķir 1 papildu bezmaksas griezienu. 

• Papildus bezmaksas griezienus var sasniegt, notiekot vairākiem secīgiem kritieniem. 

Lai aktivizētu papildu 2 bezmaksas griezienus, ir nepieciešami vismaz 4 kritieni. 

Katrs nākamais kritiens pēc 4 kritieniem, piešķir 2 papildus bezmaksas griezienus, 

kopā ne vairāk kā 14 

• Pašreizējais reizinātājs attiecas uz jebkuru laimēto laimestu, kamēr šis reizinātājs ir 

spēkā; reizinātāja palielināšanās ietekmēs visus turpmākos laimestus. 

 

 

Pirkt bezmaksas griezienus 

 

• Šī izvēlne ļauj, par attiecīgu samaksu, piekļūt bezmaksas griezienu funkcijai. 

• Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties garantētu bloķētu rulli un tādējādi arī augstāku starta 

reizinātāju. 

• Jums ir jāizvēlas gan bezmaksas griezienu skaits, ko vēlaties iegādāties, gan tas, vai 

vēlaties bloķētu rulli. 

• Kad esat atlasījis abas šīs opcijas, tiks parādīta funkcijas iegādes cena. 

• Lai sāktu funkciju, izvēlieties YES, bet lai izietu, neiegādājoties funkciju, atlasiet NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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” 

 

19.01.2023 


