
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 

Fruit Bonanza 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: Play’n GO Malta Ltd. 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.10 EUR 

Maksimālā likme 4.50 EUR 

Spēles noteikumi 

“Fruit Bonanza” ir 5 ruļļu 9 izmaksas līniju video spēļu automāts līdz 5 monētām par 

līniju. Līnijas ir jāizspēlē secīgi (1, 2, 3, 4 utt.). 

 
 

Vispārējie noteikumi 
 

Spēlē “Fruit Bonanza” ir iekļauts Jackpot simbols (pārpilnības rags) un izkaisītais 

SCATTER simbols. Divi vai vairāki SCATTER simboli jebkurā vietā dod laimestu. 

Iegūstot trīs Jackpot simbolus jebkurā aktīvajā izmaksu līnijā, spēlētājs laimē Fruit 

Jackpot. Iegūstot četrus Jackpot simbolus jebkurā aktīvajā izmaksu līnijā, spēlētājs 

laimē Juice Jackpot. Iegūstot piecus Jackpot simbolus jebkurā izmaksu līnijā no 1 līdz 

8, spēlētājs laimē Bonanza Jackpot. Iegūstot piecus Jackpot simbolus 9. izmaksas 

līnijā, spēlētājs laimē Super Jackpot. 

Spēles vadība 

IESTATĪJUMU logā ir iespējams norādīt līniju skaitu, ar ko izspēlēt katru griezienu, 

un monētu skaitu par vienu līniju. Monētas vērtība vienmēr saglabājas nemainīga – 

0,10 €. 

Lai sāktu spēli, spēlētājam jānospiež taustiņam GRIEZT. Kad ruļļi apstājas, redzamie 

simboli nosaka spēlētāja laimestu atbilstoši izmaksu tabulai. 

 

 

 

 



Izmaksu tabula 

 

Džekpotus ir iespējams laimēt, spēlējot ar maksimālo iespējamo monētu skaitu. 

 

Simbols 
X5 

Uz 9. izmaksas 
līnijas 

X5 X4 X5 

 

Super Jackpot Bonanza Jackpot Juice Jackpot Fruit Jackpot 

 

Izmaksas līniju laimesti. Laimēto monētu daudzums tiek reizināts ar monētu skaita uz 

līniju. 

 
Simbols X5 X4 X3 X2 

 

5000 500 50 - 

 

3500 350 70 7 

 

2000 200 40 5 

 

1500 150 30 - 

 

1000 100 20 - 

 

800 80 16 5 



 

700 70 14 5 

 

600 60 12 - 

 

500 50 10 - 

 

SCATTER simbola laimesti 

 
Simbols X5 X4 X3 X2 

 

400x 20x 5x 2x 

 

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums 

(arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)) 

Lai saņemtu laimestu, ir nepieciešams griezt ruļļus, līdz uz tiem attēlotie simboli 

veido laimīgās kombinācijas uz aktīvajām izmaksu līnijām. Laimests atkarīgs no 

izveidotajām laimīgajām kombinācijām. Katras kombinācijas laimests Izmaksu tabulā 

tiek norādīts skaitļos. Lai iegūtu kopējo laimēto monētu skaitu uz aktīvās izmaksu 

līnijas, tabulā uzrādītais skaitlis jāreizina ar monētu likmi uz izmaksas līnijas. Laimēto 

kredītu daudzums atkarīgs no izvēlētās monētas vērtības. Laimēto kredītu skaitu 

aprēķina, reizinot kopējo laimēto monētu skaitu ar Tevis izvēlēto monētas vērtību. 

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 līniju laimestiem. 

 

Teorētiskā spēles izmaksa spēlētājam: 95.68%. 

 

 



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” 

 

23.08.2022. 


