
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 

Cirque du Soleil Amaluna 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: Scientific Games Digital 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.40 EUR 

Maksimālā likme 100 EUR 

Spēles noteikumi 

“Cirque du Soleil Amaluna” ir 5 ruļļu un 40 izmaksas līniju spēļu automātu spēle, kurā ir 

šādas iespējas: 

 

• Jackpot funkcija 

• Mystery Wild funkcija 

• Bonus Wheel funkcija 

• Cash Wheel funkcija 

• Meteor Wilds bezmaksas griezieni 

• Moon Goddess bezmaksas griezieni 

• Pick Bonus funkcija 

• Respin and Win funkcija 

 

 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 
 

Citi simboli 

 

• WILD aizstājējsimboli aizstāj visus simbolus, kas parādās pamatspēlē, izņemot 

izkaisītos simbolus. 

• SCATTER un BONUS ir izkaisītie simboli. 

• WILD un SCATTER parādās uz visiem bāzes spēles ruļļiem. 

• BONUSS parādās tikai uz 2., 3. un 4. ruļļa. 

 

 

Jackpot funkcija 

 

• Izkrītot 3 vai vairāk SCATTER simboliem jebkurā pozīcijā uz ruļļiem, tiek laimēti 

džekpoti. 

• Džekpotus var piešķirt tikai pamatspēles ietvaros. 

 

 

Mystery Wild funkcija 

 

• Katrā pamata spēles griezienā ir iespēja aktivizēt MYSTERY WILD funkciju. Ja šī 

funkcija tiek aktivizēta, nav iespējams laimēt BONUS WHEEL funkciju. 

• Ja tiek aktivizēta MYSTERY WILD funkcija, griešanās laikā 4 līdz 12 pozīcijas uz 

ruļļiem tiek nejauši pārklātas ar MYSTERY WILD simboliem. 

• MYSTERY WILD aizstāj visus simbolus, izņemot izkliedētos simbolus. 

• MYSTERY WILD funkcija ir pieejama tikai bāzes spēles laikā. 

 

 

Bonus Wheel funkcija 

 

• Noķeriet 3 izkaisītus BONUS simbolus, lai aktivizētu BONUS WHEEL funkciju. 

• Ja uz ruļļiem nonāk tikai 2 izkaisītie BONUSA simboli, pēc grieziena beigām ruļļiem 

var tikt pievienots papildus BONUSA simbols. 

• Ja tiek pievienots papildu BONUSA simbols, simbols, ko sedz BONUSA simbols, 

parādīsies kā ūdenszīme un maksā kā parasti. 

• Tiek piešķirts viens BONUS WHEEL funkcijas grieziens. 

 

Balvas uz riteņa ietver: 

 

• MOON GODDESS bezmaksas griezieni 

• METEOR WILDS bezmaksas griezieni 

• PICK BONUS funkcija 

• RESPIN AND WIN funkcija 

• NAUDAS BALVAS 

• BONUS WHEEL funkcija beidzas, kad tiek iegūta funkcija vai naudas balva. 

• BONUS WHEEL funkcija ir pieejama tikai bāzes spēles laikā. 

 

 

 



Cash Wheel funkcija 

 

• Noķeriet BONUS WHEEL funkcijas naudas balvu segmentā, lai aktivizētu CASH 

WHEEL funkciju. Naudas balvu segments ir apzīmēts ar simbolu $. 

• Kad šī funkcija tiek aktivizēta, tiek piešķirts viens CASH WHEEL funkcijas 

grieziens. 

• CASH WHEEL funkcija beidzas, kad tiek iegūtas naudas balvas. 

• Iespējamās naudas balvas ir 5x līdz 60x no kopējās likmes. 

• Balvas uz riteņa tiek parādītas kā naudas vērtības. Šīs vērtības jau ir reizinātas ar 

kopējo likmi. 

 

 

Meteor Wilds bezmaksas griezieni 

 

• BONUS WHEEL funkcijas laikā nosēdieties uz METEOR WILDS riteņa segmenta, 

lai aktivizētu METEOR WILDS bezmaksas griezienus. 

• Tiek piešķirtas piecas bezmaksas spēles un 1x kopējā likme. 

• METEOR simboli aizvieto visus simbolus funkcijas laikā un maksā tāpat kā WILD. 

• METEOR simboli izkrīt uz ruļļiem katra grieziena sākumā un paliks uz ruļļiem visu 

grieziena laiku. 

• Katrā griezienā tiek garantēts, ka izkritīs no 4 līdz 12 METEOR simboliem. 

• Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādām pašām laimestu kombinācijām kā pamata 

spēlē. 

• Bezmaksas spēlēs tiek izmantoti bonusa ruļļi, kas atšķiras no bāzes spēles ruļļiem. 

• BONUS un SCATTER simboli šajā funkcijā nav pieejami. 

• Šīs funkcijas laikā nevar piešķirt papildu bezmaksas griezienus. 

• Funkcija beigsies, kad vairs nebūs bezmaksas griezieni. 

 

 

Moon Goddess bezmaksas griezieni 

 

• BONUS WHEEL funkcijas laikā nosēdieties uz Mēness dievietes riteņa segmenta, lai 

aktivizētu MOON GODDESS bezmaksas griezienus. 

• Sākumā tiek piešķirti 7 bezmaksas griezieni, 1x kopējā likme un līnijas reizinātājs 1x. 

• Noķeriet Mēness simbolus, lai laimētu papildu balvas. 

• MĒNESS šajā funkcijā aizstāj visus simbolus. MĒNESS ir pieejams tikai šajā 

funkcijā un parādās tikai uz 2., 3. un 4. ruļļa. 

 

Katrs MĒNESS simbols piešķir vienu no šiem: 

 

• Papildu bezmaksas spēles: 1, 2 vai 3. 

• Palielināts līnijas reizinātājs: +1, +2 vai +3 tiek pievienots esošajam reizinātājam 

• Naudas balva no 5x līdz 62.5x no kopējā likmes. 

• Līnijas reizinātājs nepārsniegs x10. Ja šī vērtība tiek sasniegta, MĒNESS simboli 

nepiešķirs reizinātāju pieaugumu, bet piešķirs alternatīvu balvu. 

• Ekrānā redzamās naudas balvas jau ir reizinātas ar kopējo likmi. 

• Funkcija beidzas, kad nav atlicis neviens bezmaksas grieziens. 

• BONUS un SCATTER simboli šajā funkcijā nav pieejami. 



• Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādām pašām laimestu kombinācijām kā pamata 

spēlē. 

• Bezmaksas griezienos tiek izmantoti bonusa ruļļi, kas atšķiras no bāzes spēles ruļļiem. 

 

 

Pick Bonus funkcija 

 

• BONUS WHEEL funkcijas laikā noķeriet PICK BONUS, lai aktivizētu PICK 

BONUS FUNKCIJU. 

• Izvēlieties kādu no 12 spalvām, lai atklātu naudas balvu. 

• Visas iegūtās naudas balvas tiek pieskaitītas kopējam laimestam. 

• Ar katru izvēli spēlētājs saņems vai nu "LEVEL UP" vai "COLLECT" ziņojumu. 

• Ziņojums "LEVEL UP" paaugstinās spēlētāju uz nākamo līmeni, kur tiek piešķirta 

cita izvēle. Augstākā līmenī var iegūt lielākas naudas balvas. 

• Paziņojums "COLLECT" pārtrauks funkciju. 

 

Naudas balvās ietilpst: 

 

• 1. līmenis: līdz 8x no kopējā likmes 

• 2. līmenis: līdz 15x no kopējā likmes 

• 3. līmenis: līdz 30x no kopējā likmes 

• 4. līmenis: līdz 50x no kopējā likmes 

 

• Ekrānā redzamās naudas balvas jau ir reizinātas ar kopējo likmi. 

• Pirmā izvēle garantē, ka tiks parādīts ziņojums "LEVEL UP". 

 

 

Respin and Win funkcija 

 

• BONUS WHEEL funkcijas laikā nosēdieties uz riteņa segmenta RESPIN AND WIN, 

lai aktivizētu RESPIN AND WIN funkciju. 

• Pirms funkcijas sākuma tiek piešķirta naudas balva 5x līdz 125x kopējās likmes 

apmērā. Šī summa jau ir reizināta ar kopējo likmi. 

• Funkcija RESPIN AND WIN sastāv no tikai funkcijai paredzētā papildu riteņa. Tiek 

apbalvots viens riteņa pagrieziens. 

 

Iespējamās balvas ietver: 

 

• MOON GODDESS bezmaksas griezienus 

• METEOR WILDS bezmaksas griezienus 

• PICK BONUS funkciju 

 

• Funkcija beidzas, kad tiek piešķirta balva no riteņa. 

 

 

 

 

 

 



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” 

 

23.02.2023 


