
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 

Friends 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: Scientific Games Digital 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.50 EUR 

Maksimālā likme 100 EUR 

Spēles noteikumi 

“Friends” ir 5 ruļļu un 40 izmaksas līniju spēļu automātu spēle. 

 

 

Bāzes spēle 

 

• Viens vai vairāki WILD simboli laimesta kombinācijā uz aktīvās izmaksas līnijas 

aizstāj visus simbolus, izņemot JACKPOT WILD un WHEEL BONUS. 

• Viens vai vairāki JACKPOT WILD laimesta kombinācijā uz aktīvās izmaksas līnijas 

aizstāj visus simbolus, izņemot WHEEL BONUS. 

• JACKPOT WILD un WHEEL BONUS ir izkaisītie simboli. 

• Visas izmaksas tiek veiktas no kreisās puses uz labo uz aktīvās izmaksas līnijas, sākot 

ar galējo kreiso rulli. 

• Tiek izmaksāts tikai lielākais laimests, ko izmaksā par katru laimestu kombināciju. 

• Izmaksu tabula atspoguļo pašreizējo likmes konfigurāciju. 

• Simboli laimesta kombinācijā uz izmaksas līnijas var parādīties jebkurā secībā, ja vien 

nav norādīts citādi. 

 

 

Džekpots 

 

• Pilna JACKPOT WILD kaudzīte uz 2., 3. un 4. ruļļa piešķir džekpotu. 

• JACKPOT WILD parādās tikai 2., 3. un 4. rullī. 

• Džekpota balva tiek izmaksāta papildus izmaksas līniju maksājumiem. 

• Wheel Bonus funkcijas laikā nav pieejams JACKPOT WILD. 

• Laimesta vērtība atspoguļo pašreizējo likmes konfigurāciju. 

 

 

 

 

 



Mystery Stacks funkcija 

 

• Katrā ruļlī ir noslēpumaino simbolu pozīcijas, kas tiek nejauši aizstātas ar 2 vai 3 

simboliem, kad sākas katrs ruļļa grieziens. 

• Visas noslēpumaino simbolu pozīcijas uz ruļļa tiek aizstātas ar vienu un to pašu 

simbolu katrā griezienā. 

• JACKPOT WILD un WHEEL BONUS parādās tikai 2., 3. un 4. rullī. 

 

 

Bezmaksas griezienu Mystery Stacks funkcija 

 

• Bezmaksas griezienu laikā katrs rullis satur noslēpumaino simbolu pozīcijas, kas tiek 

nejauši aizstātas ar 2 vai 3 simboliem, kad sākas katrs ruļļa grieziens, izņemot WILD, 

JACKPOT WILD un WHEEL BONUS. 

• Visas noslēpumaino simbolu pozīcijas uz ruļļa tiek aizstātas ar vienu un to pašu 

simbolu katrā griezienā. 

 

 

Wheel Bonus (rata bonusa) funkcija 

 

• 3 pilnas WHEEL BONUS kaudzītes iedarbina Wheel Bonus funkciju. 

• WHEEL BONUS parādās tikai uz 2., 3. un 4. ruļļa. 

• Tiek piešķirta viena rata papildu funkcija. 

• Pieskarieties vai pabīdiet ratu, lai sāktu rata papildu griešanos. 

• Rats nejauši apstājas uz viena no 12 ķīļiem un piešķir kredīta vērtību vai Pateicības 

bonusu, Kāzu bonusu, ballītes bonusu vai Bamboozled Bonusu. 

• Veids, kādā rats tiek griezts, neietekmē paredzamo rata bonusa funkcijas rezultātu. 

• WHEEL BONUS funkcija beidzas pēc kredītpunktu piešķiršanas vai pēc Pateicības 

bonusa, Kāzu bonusa, ballītes bonusa vai Bamboozled Bonusa piešķiršanas. 

• Pateicības bonuss, kāzu bonuss un ballītes bonuss izmanto ruļļus, kas atšķiras viens 

no otra un pamata spēles ruļļiem. 

• Pateicības bonuss, kāzu bonuss un ballītes bonuss tiek izspēlēti ar līniju likmēm, kas 

bija spēlē, kad tika sākta rata bonuss. 

 

 

Thanksgiving (Pateicības) bonuss 

 

• Rata bonusa funkcijas laikā, piezemējoties uz Pateicības bonusa ķīļa, sākas Pateicības 

bonuss. 

• Tiek piešķirtas 10 bezmaksas spēles ar visām izmaksu līnijām, kas reizinātas ar 3x. 

• Pateicības bonusa laikā nevar tikt piešķirti papildus bezmaksas griezieni. 

• Pateicības bonuss beidzas, kad vairs nav bezmaksas griezieni. 

• Pateicības bonusa laikā nav pieejamas JACKPOT WILD un WHEEL BONUS 

funkcijas. 

 

 

 

 

 



Wedding (Kāzu) bonuss 

 

• Rata bonusa funkcijas laikā, piezemējoties uz Kāzu bonusa ķīļa, sākas Kāzu bonuss. 

• Tiek piešķirtas 10 bezmaksas spēles ar persisting wild (paliekošs Wild 

aizvietotājsimbols), un jebkurš PERSISTING WILD, kas parādās uz ruļļiem, paliek 

pozīcijā līdz kāzu bonusa beigām. 

• Kāzu bonusa laikā nevar tikt piešķirtas papildu bezmaksas spēles. 

• PERSISTING WILD ir pieejams tikai kāzu bonusa laikā. 

• Kāzu bonuss beidzas, kad vairs nav bezmaksas griezieni. 

• Kāzu bonusa laikā nav pieejamas JACKPOT WILD un WHEEL BONUS funkcijas. 

 

 

Party (Ballītes) bonuss 

 

• Wheel Bonus funkcijas laikā, piezemējoties uz Ballītes bonusa ķīļa, sākas Ballītes 

bonuss. 

• Tiek piešķirtas 11 bezmaksas spēles ar staigājošiem Wild aizvietotājsimboliem. 

• WILD izplešas, lai aptvertu vienu vai divus ruļļus, un pārvietojas pāri ruļļiem šādi: 

 

✓ 1. un 11. spēle: WILD simboli tiks bloķēti uz 1. ruļļa. 

✓ 2. un 10. spēle: WILD simboli tiks bloķēti uz 1. un 2. ruļļa. 

✓ 3. un 9. spēle: WILD simboli tiks bloķēti uz 2. un 3. ruļļa. 

✓ 4. un 8. spēle: WILD simboli tiks bloķēti uz 3. un 4. ruļļa. 

✓ 5. un 7. spēle: WILD simboli tiks bloķēti uz 4. un 5. ruļļa. 

✓ 6. spēle: WILD simboli tiks bloķēti uz 5. ruļļa. 

 

• Ballītes bonusa laikā netiek piešķirtas papildu bezmaksas spēles. 

• Staigājošie Wild aizvietotājsimbli ir pieejami tikai ballītes bonusa laikā. 

• Ballītes bonuss beidzas, kad vairs nav bezmaksas grieziebi. 

• Ballītes bonusa laikā nav pieejamas JACKPOT WILD un WHEEL BONUS funkcijas. 

 

 

Bamboozled bonuss 

 

• Wheel Bonus funkcijas laikā, piezemējoties uz Bamboozled Bonus ķīļa, sākas 

Bamboozled bonuss. 

• Noklikšķiniet vai pieskarieties vienai no kārtīm no 20 pieejamajām kartēm, lai atklātu 

HUNGRY MONKEY, GOLDEN MUD HUT, PARADISE POND, ANGEL PASS 

vai GIMMIE AWARD. 

• Turpiniet atlasi, līdz tiek atklāts GIMMIE AWARD vai laimējoša džekpota opcija, kā 

norādīts zemāk. 

 

✓ 2 PARADISE POND un viens ANGEL PASS piešķir Paradise Pond džekpotu, un 

Bamboozled bonuss beidzas. 

✓ 3 GOLDEN MUD HUT piešķir Golden Mud Hut džekpotu un Bamboozled 

bonuss beidzas. 

✓ 3 HUNGRY MONKEY piešķir Hungry Monkey džekpotu un Bamboozled 

bonuss beidzas. 

 



• Džekpota balvas atspoguļo pašreizējo likmju konfigurāciju. 

• Ja tiek atklāts ANGEL PASS, tas tiks ieskaitīts kā 1 kārts no visiem džekpotiem 

nepieciešamajām 3. 

• Ja, atklājot ANGEL PASS, vienā džekpotā tiek iegūti 3 vai vairāk džekpoti, tiek 

piešķirti visi atbilstošie džekpoti un Bamboozled bonuss beidzas. 

• Katru reizi, kad tiek atlasīta kārts, kas nav GIMMIE AWARD, GIMMIE AWARD 

tiek pievienota summa, kas balstīta uz pašreizējo likmes konfigurāciju. 

• Ja tiek izvēlēta GIMMIE AWARD, Gimmie balvā uzkrātā summa tiek piešķirta un 

Bamboozled bonuss beidzas. 

• Bamboozled Bonusa laikā nav pieejamas JACKPOT WILD un WHEEL BONUS 

funkcijas. 

• Balvas atspoguļo pašreizējo likmju konfigurāciju. 

 

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 


