
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 

Gold Fish Feeding Time! - Treasure 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: SG Digital Gaming (Malta) Limited 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 20 EUR 

Spēles noteikumi 

“Gold Fish Feeding Time! - Treasure” ir 5 ruļļu un 50 izmaksas līniju spēļu automātu spēle. 

 

Spēles noteikumi 

ZIVJU SIMBOLI 

• ZELTA, SARKANĀS vai ZAĻĀS ZIVS simboli ir 4 rindu augstumā. 

• Uz celiņiem var parādīties līdz 2 ZIVS simboliem katrā pamatspēles griezienā. 

AIZSTĀJĒJSIMBOLI 

• AIZSTĀJĒJSIMBOLI aizstāj visus simbolus, izņemot ZELTA, SARKANO un 

ZAĻO BARĪBU simbolus, un ir 2 rindās augstumā. 

• MAZAIS AIZSTĀJĒJSIMBOLS aizstāj visus simbolus, izņemot ZELTA, 

SARKANO un ZAĻO BARĪBU simbolus, un ir pieejams tikai ZAĻĀS ZIVS 

BONUSA spēlē, SARKANĀ UN ZAĻĀ SUPER BONUSA spēlē, ZAĻĀ UN 

ZELTA SUPER BONUSA spēlē un EKSTRĒMĀ BONUSA spēlē. 

IZKAISĪTIE SIMBOLI 

• ZELTA, SARKANĀS un ZAĻĀS BARĪBAS simboli ir izkaisītie simboli, un ir 2 

rindu augstumā. 

• Kad BARĪBAS simbols pilnībā piezemējas uz celiņiem, atbilstošā ZIVS akvārijā virs 

celiņiem var izaugt lielāka. 

• Jebkura BARĪBAS simbolu kombinācija, kas pilnībā piezemējas uz celiņiem, var 

piešķirt atbilstošu ZIVS BONUSU. 

• Lielāka ZIVS laika gaitā paliek akvārijos virs celiņiem neietekmē bezmaksas 

griezienu izraisīšanu. 



• Bezmaksas griezienu skaits un pieejamo monētu veidi ir redzami tabulā nākamajā 

lappusē. 

BEZMAKSAS GRIEZIENI 

Piešķirts 

bonuss 

Bezmaksas 

griezieni 

Likmes 

reizinātāja 

monētas 

Bonusa 

griezienu 

monētas 

Aizstājējsimbolu 

monētas 

Džekpota 

monētas 

Sarkanās zivs 

bonuss 
6 X X   

Zaļās zivs 

bonuss 
8 X  X  

Zelta zivs 

bonuss 
10 X   X 

Sarkanās un 

zaļās zivs 

super bonuss 

14 X X X  

Sarkanās un 

zelta zivs super 

bonuss 

16 X X  X 

Zaļās un zelta 

zivs super 

bonuss 

18 X  X X 

Ekstrēmais 

bonuss 
24 X X X X 

• Kad tiek iedarbināts ZIVS BONUSS, atbilstošā ZIVS aug lielāka, akvārijs saplīst 

un tiek piešķirts atbilstošais ZIVS BONUSS. 

• Celiņu augšpusē ir monētas, un katrā pusē ir attēlota balva. Ja pilnībā parādās 

viens vai vairāk BARĪBAS simbolu, no monētas virs BARĪBAS simbola tiek 

piešķirta balva. 

• Likmes reizinātāja monētas: Piešķir x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x10, x15, x25, 

x30, vai x40 no pašreizējās likmes. 

• Bonusa griezienu monētas: Piešķirti 2 - 4 papildu bezmaksas griezieni 

• Aizstājējsimbolu monētas: pirms tiek izvērtētas uzvarošās līnijas, celiņiem tiek 

pievienoti 6 – 9 MAZIE AIZSTĀJĒJSIMBOLI. AIZSTĀJĒJSIMBOLU skaits 

tiek attēlots uz monētas. 

• Džekpota monētas: Tiek piešķirts atbilstošais džekpots. 

• Ir 4 džekpoti - MINIMĀLAIS, MAZAIS, LIELAIS un MILZU. Katram 

džekpotam ir atbilstoša monēta. 

• Džekpota monētas parādās tikai ZELTA ZIVS BONUSĀ, SARKANAJĀ UN 

ZELTA SUPER BONUSĀ, ZAĻAJĀ UN ZELTA SUPER BONUSĀ un 

EKSTRĒMAJĀ BONUSĀ. 

• Ja tiek piešķirta džekpota MONĒTA, atbilstošā džekpota vērtība tiek pievienota 

BONUSA LAIMESTU skaitītājam. 

• Ja tiek piešķirta monēta, tā iekrīt atbilstošajā skaitītājā zem celiņiem. Ja netiek 

piešķirta neviena monēta, tad monēta virs 1. celiņa tiek noņemta, monētas 



pārvietosies uz kreiso pusi, lai aizpildītu tukšās vietas, un tiks pievienotas jaunas 

monētas. 

• Kad tiek iedarbināts SARKANĀS ZIVS BONUSS, ZAĻĀS un ZELTA 

BARĪBAS simboli neparādās uz celiņiem. 

• Kad tiek iedarbināts ZAĻĀS ZIVS BONUSS, SARKANĀS un ZELTA 

BARĪBAS simboli neparādās uz celiņiem. 

• Kad tiek iedarbināts ZELTA ZIVS BONUSS, ZAĻĀS un SARKANĀS 

BARĪBAS simboli neparādās uz celiņiem. 

• Kad tiek iedarbināts SARKANĀS UN ZAĻĀS ZIVS SUPER BONUSS, ZELTA 

BARĪBAS simbols neparādās uz celiņiem. 

• Kad tiek iedarbināts SARKANĀS UN ZELTA ZIVS SUPER BONUSS, ZAĻĀS 

BARĪBAS simbols neparādās uz celiņiem. 

• Kad tiek iedarbināts ZAĻĀS UN ZELTA ZIVS SUPER BONUSS, SARKANĀS 

BARĪBAS simbols neparādās uz celiņiem. 

• Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādu pašu kopējo likmi, laimestiem un 

laimesta kombinācijām kā pamatspēlē, kas šo bonusu aktivizēja. 

• Bezmaksas griezienu spēle beidzas, kad vairs nav atlikuši bezmaksas griezieni. 

TURBO REŽĪMS 

• Turbo režīma poga tiek parādīta celiņu labajā apakšējā stūrī ar iespējām 

“IESLĒGT” un “IZSLĒGT”. 

• IESLĒDZIET turbo režīma pogu, lai paātrinātu katru griezienu; to jebkurā spēles 

brīdī var IZSLĒGT. 

• Kad tiek piešķirti bezmaksas griezieni, turbo režīma poga automātiski pārslēgsies 

pozīcijā “IZSLĒGT”, taču brīvspēles laikā to var atkal IESLĒGT. 

• Turbo režīma aktivizēšana neietekmē griezienu rezultātus. 

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 


