
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 

Firekick! MultiMax 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: Yggdrasil Gaming Ltd 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 75 EUR 

Spēles noteikumi 

“Firekick! MultiMax” ir 3 rindu, 5 ruļļu spēļu automātu spēle, kurā 243 veidi kā laimēt, un 

kurā ir šādas iespējas: 

 

• “Gamble” funkcija 

• Bezmaksas griezieni 

• “Wild” aizvietotājsimboli un ruļļu reizinātāji 

• “Buy Bonus” funkcija 

• “Firekick!” funkcija 

 

Svarīgi: 

 

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

izmaksas līnijas. 

• 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 
 

Šajā spēlē ir 243 veidi, kā laimēt. Laimesti notiek, kad identiski simboli nolaižas uz ruļļiem, 

sākot no kreisās puses uz vismaz 3 secīgiem ruļļiem. Spēlē ir 5 augstas vērtības simboli, 

kuros ir attēloti futbolisti, un 6 zemas vērtības simboli, ko attēlo kāršu vērtības no 10 līdz 

Dūzim. Ir arī Wild simbols, kas parādās bāzes spēlē un bezmaksas griezienos, un izkaisītais 

Scatter simbols, kas parādās tikai bāzes spēlē. 

 

 

Gamble funkcija 

 

Bezmaksas griezienu sākumā, spēlētājam ir iespēja riskēt, lai palielinātu savu bezmaksas 

griezienu skaitu (ja vien bezmaksas griezienu skaits vēl nav sasniedzis maksimālo – 11). Ja 

spēlētājs uzvar Gamble jeb riska funkciju, spēlētājam tiek piešķirts 1 papildus bezmaksas 

grieziens. Ja spēlētājs zaudē riska funkciju, bezmaksas griezienu funkcija tiek anulēta. Ja 

spēlētājs zaudē riska funkciju, spēlētājam ir iespēja izglābt to ar Firekick! funkciju. Tā tiek 

aktivizēta nejauši, zaudētu riska funkciju gadījumā, un pārvērš to par uzvarošu riska funkciju. 

 

 

Bezmaksas griezieni 

 

Uzgriežot 3 vai vairāk Scatter simbolus, spēlētājam tiek piešķirti bezmaksas griezieni: 

 

• Uzgriežot 3 Scatter simbolus, spēlētājam tiek piešķirti 6 bezmaksas griezieni; 

• Uzgriežot 4 Scatter simbolus, spēlētājam tiek piešķirti 8 bezmaksas griezieni; 

• Uzgriežot 5 Scatter simbolus, spēlētājam tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni. 

 

Ruļļu reizinātāji netiek atiestatīti starp griezieniem, un aktivizēšanas griezienā savāktie 

reizinātāji tiek pārnesti uz bezmaksas griezieniem. Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādu 

pašu likmi, ar kādu tie tika aktivizēti. Bezmaksas griezienu laikā, bezmaksas griezienus nevar 

aktivizēt atkārtoti. Maksimālais Bezmaksas griezienu skaits, ko spēlētājs var aktivizēt vienā 

griezienā, ir 11. 

 

 

 

“Wild” aizvietotājsimboli un ruļļu reizinātāji 

Wild simbols parādās nejaušā vietā, aizpildot tukšo vietu pēc lavīnas. Katrs Wild simbols, 

kurš piezemējas uz ruļļiem nejauši palielina ruļļa reizinātāju par +1, +2 vai +3. Wild simbols 

aizstāj visus simbolus, izņemot Scatter simbolu. Gan bāzes spēle, gan bezmaksas griezieni ir 

aprīkoti ar ruļļu reizinātājiem. Piezemējot laimestu nesošu simbolu uz ruļļa ar ruļļa 

reizinātāju, reizina laimesta apjomu! Katru reizi, kad spēlētājs laimē, uz ruļļiem nejauši 

parādās Wild simbols, aizstājot vienu no simboliem iekš laimestu nesošas kombinācijas. 



Reizinātājs paliek aktīvs līdz brīdim, kad spēlētājs iegūst laimestu nenesošu simbolu 

kombināciju uz ruļļiem (bāzes spēlē), vai paliek uz ruļļa līdz bezmaksas griezienu funkcijas 

beigām. Ja reizinātājs ir piemērojams vairāk nekā vienam rullim, to vērtība sareizinās kopā. 

Reizinātāji no bāzes spēles NETIEK PĀRVIETOTI uz bezmaksas griezieniem (reizinātāju 

atiestatīšana notiek, kad spēlētājs aktivizē/noķer bezmaksas griezienus). 

 

 

 

Buy Bonus funkcija 

 

Spēlētājam ir iespēja nekavējoties pāriet uz bezmaksas griezienu sesiju, iegādājoties “Buy 

Bonus” bonusu. 

 

Piekļūt “Buy Bonus” sadaļai var, nospiežot “Buy Bonus” pogu. Par 70 reizes lielāku summu 

nekā pamata likmes vērtība, spēlētājs var iegādāties 6 bezmaksas griezienus. Par 415 reizes 

lielāku summu nekā pamata likmes vērtība, spēlētājs var iegādāties 11 bezmaksas griezienus. 

 

 

Firekick! funkcija 

 

Spēlētājam pastāv iespēja tikt izglābtam no Gamble (jeb riska funkcijas) zaudēšanas. 1 

bezmaksas grieziens var tikt laimēts pat tad, ja tika izvēlēts nepareizs virziens. 

 

 

Izmaksu tabula 

 

Izmaksas ir norādītas ar likmes vērtību 20 EUR. 

 

 

 

 

 



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” 

 

09.11.2022. 


