
1. Azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs 

SIA "Olybet Latvia" 

Reģ. Nr. 44103143645 

Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010, tel. 67892975 

2. Spēles nosaukums un veids 

Fruit Warp 

Spēļu Automātu spēle 

Ražotājs: Thunderkick Malta Ltd 

3. Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.10 EUR 

Maksimālā likme 100 EUR 

4. Spēles norise 

„Fruit Warp“ ir spēļu automāts bez izmaksu līnijām, kur laimestu veido vismaz 3 
vienādi simboli uz spēles lauka, kas sastāv no 9 augļu simboliem. 

• Spēlē ir 2 papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles 
laikā: ‘’Re-spin’’, jeb papildgrieziens un bezmaksas griezienu 
bonusa spēle. 

• Papildgrieziena funkcija tiek aktivizēta brīžos, kas uz spēles 
lauka parādās 4 vienādi spēles simboli. 

• Papildgrieziena laikā pārējie simboli tiek aizstāti ar citiem pēc 
nejaušības principa, lai veidotu papildus iespējamās laimestu 
kombinācijas. 

• Laimesti tiek piešķirti gan par sākuma kombināciju, gan par to, 
kas izveidojusies pēc papildgrieziena. 

• Funkcijas laikā 4 vienādie simboli paliek uz vietas, bet pārējie tiek 

mainīti pret citiem. ‘’Fruit mode’’ bezmaksas griezieni tiek 

aktivizēti uz spēles lauka parādoties vismaz 5 vienādiem augļu 

simboliem. 

• Bonusa spēle balstās uz to spēles simbolu, kuru kombinācija 
aktivizē bezmaksas griezienus. 

• Katrs šī veida simbols bonusa spēlē aktivizē papildus soli ‘’Warp 
Meter’’, kas sevī ietver arī dinamiskos reiznātājus un papildus 
dzīvības.  



 

• Papildus bezmaksas grieziens tiek piešķirts katru reizi, kad uz 

spēles lauka parādās vismaz viens simbols, kas aktivizēja 

bonusa spēli, vai līdz ‘’Warp Meter’’ ir pilns. 

• Reizinātāji tiek palielināti ar katru laimestu līdz tie ir sasniegti un 
noslēgti iekš ‘’Warp Meter’’ 

• Vienādo simbolu skaits uz spēle lauka nosaka reizātāju palielinājuma 
apmērus. 

• ‘’Warp Meter’’ piedāvā arī papildus dzīvību, ja tā ir sasniegta, kas 

sniedz iespēju turpināt bonusa spēli, ja kādā no griezieniem neizkrīt 

simbols, kas aktivizēja bonusa funkciju. 

• Bonusa spēle noslēdzas, kad vairs nav papildus dzīvību, ‘’Warp 
Meter’’ ir pilns un uz spēles lauka vairs neparādās bonusa spēli 
aktivizējušais simbols. 

• Bonusa spēles beigās tiek pievienots kopējais iegūtais laimests, 
kas atkarīgs arī no sasniegtā reizinātāja. 

Svarīgi: 

Laimests tiek izmaksāts par visām vienādo augļu kombinācijām, kuras 
sastāv vismaz no trim vienādiem augļiem. 

Vispārējie noteikumi 

• Spēle notiek bez izmaksu līnijām, laimestu veido vismaz 3 vienādi 
simboli uz spēles lauka. 

• Likmes lielums ir no 0.10 EUR līdz 100 EUR. 

• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

Izmaksu Noteikumi 

Spēle notiek bez izmaksu līnijām, laimestu veido vismaz 3 vienādi 
simboli uz spēles lauka. 
Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas uz spēles lauka jāparādās 
vismaz trim vienādiem augļu simboliem. 

Spēles vadība 

Lai spēlētu, rīkojieties šādi: 

Lai paaugstinātu vai pazeminātu grieziena vērtību, lietojiet zemāk redzamo 
izvēlni: 



Klikšķiniet uz pogas Griezt. 

 
Izvēlnei informācijai par spēli spied uz:  

Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi. 

Automātiskais vadības režīms: 

Nospiežot AUTOSPĒLE ikonu varēsi izvēlēties, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies 

Automātiskajā režīmā:  

 
Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot zemāk redzamo ikonu ikonu:  

 
Izejot no spēles, visi automātiskā režīma iestatījumi atgriezīsies uz sākotnējiem. 

5. Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un 
laimestu lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)] 

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir veikt griezienus līdz uz tiem attēlotie simboli 

veidotu laimīgās kombinācijas ar vismaz 3 vienādiem augļu simboliem. Laimests 

atkarīgs no izveidotajām laimīgajām kombinācijām. 

Izmaksu apraksts 

Regulāro Izmaksu Apraksts 

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem: 

• Vismaz 3 augļu simboliem jāatrodas uz spēles lauka. 

• Katrā griezienā uz spēles lauka parādās 9 simboli pēc nejaušības 
principa no 9 augļiem, ja vismaz 3 šie simboli ir vienādi tiek piešķirts 
laimests. 



 

Izmaksu Apraksts. 
 
Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām, kuras veido vismaz 3 
vienādi spēles augļu simboli. Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā monētu 
skaita reizinājuma ar jūsu izvēlēto monētu skaitu. 

6. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz 

 
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. 



7. Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu 
 
Laimestus, kas nepārsniedz 720 EUR izmaksā nekavējoties pēc izmaksas 

pieprasījuma. Laimestus no 720 EUR līdz 14300 EUR izmaksā 24 stundu laikā. 

Laimestus, kuri pārsniedz 14300 EUR, izmaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un 

ne vairāk kā divos maksājumos. 

8. 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” 

 

14.04.2022 


