
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 O’ Plenty 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: High 5 Games, LLC 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 100.00 EUR 

Spēles noteikumi 

''Gold O’ Plenty'' ir spēļu automātu spēle, kas tiek spēlēta ar līniju sistēmu. 

 

• Līniju laimestiem ir jāparādās uz aktīvajām līnijām. 

• Līnijas laimesta simboliem ir jāparādās uz blakus esošiem ruļļiem, sākot ar 

pirmo kreiso rulli. 

• Katrā līnijā tiek izmaksāts tikai lielākais laimests. 

• Līnijas laimesti tiek reizināti ar likmi katrā rindā. 

• Laimesti tiek parādīti kredītos, ja vien tie nav atzīmeti ar EUR valūtu. 

Pamatspēle 

• Virs katra ruļļa ir īpašas funkcijas simbols. Katras likmes sākumā pazūd 

galējais kreisais īpašās iezīmes simbols, kā arī visi īpašās iezīmes simboli, kas 

tika piešķirti par iepriekšējo likmi. 

• Visi pārējie īpašo funkciju simboli tiek pārvietoti pa kreisi, lai aizņemtu tukšās 

vietas, un jauni īpašo funkciju simboli parādās no labās puses, līdz visas 5 

vietas ir aizņemtas. 

• Virs ruļļiem var parādīties šādi īpašo funkciju simboli: dārgumu lādes, zelta 

Wild podi, Wild daudzbultu mucas, violeti kristāla maisiņi, violeti dimanti un 

zaļi četrlapu āboliņi. 

• Dārgumu lādes piešķir kredītpunktus, kas ir vienādi ar summu, kas norādīta uz 

šī simbola. Dārgumu lādes parādās, ar summu, kura ir no 2 līdz 100 reizēm 

lielāka par pašreizējo likmi. 

• Zelta Wild podi pārveido visas pozīcijas uz ruļļa zem tā uz Wilds 

aizstājējsimboliem. 

• Wild daudzbultu mucas pārveido nejaušās pozīcijas uz ruļļiem par Wilds. 

Pārveidoto pozīciju skaits ir vienāds ar summu, kas norādīta uz šī simbola. 

Wild daudzbultu mucas parādās ar daudzumu no 3 līdz 20. 



• Violetie kristāla maisiņi reizinās visus kredītus, kas iegūti uz pašreizējo likmi, 

ar summu, kas parādīta uz šī simbola. Violetie kristāla maisiņi tiek parādīti ar 

x2, x3, x4, x5 vai x10. Ja tiek piešķirts vairāk nekā 1 violetais kristāla maisiņš, 

tad to vērtību summa ir summa, ar kuru tiek reizināti visi laimētie kredīti. 

Bezmaksas spēļu bonusa un ''Pick'', turpmāk: izvēles bonusa laikā laimētās 

summas tiek reizinātas pēc šo bonusu pabeigšanas. 

• Zaļie četrlapu āboliņi piešķir izvēles Bonusu. Piešķirto izvēles bonusa dzīvību 

skaits ir vienāds ar summu, kas norādīta uz šī simbola. Ja tiek piešķirts vairāk 

nekā 1 zaļais četrlapu āboliņš, katrs izvēles Bonuss tiek izspēlēts pēc kārtas. 

• Violetie dimanti piešķir bezmaksas spēļu bonusu. Piešķirto bezmaksas spēļu 

skaits ir vienāds ar summu, kas norādīta uz šī simbola. Ja tiek piešķirts vairāk 

nekā 1 violetais dimants, tad piešķirto bezmaksas spēļu skaits ir vienāds ar uz 

šiem simboliem norādīto summu. 

• Varavīksnes, kas parādās jebkurā pozīcijā uz ruļļiem, piešķir īpašo funkciju 

virs šī ruļļa. 

• Ja jebkurā pozīcijā uz ruļļiem parādās vismaz 1 varavīksne, pastāv nejauša 

iespēja, ka 1 vai 2 papildu varavīksnes tiks pievienotas citiem ruļļiem, pirms 

tiek piešķirtas īpašas funkcijas, tomēr ne vairāk kā 1 varavīksne uz ruļļa. 

• Uzvaras tiek novērtētas pēc tam, kad ir izvietoti visi piemērotie zelta Wild 

podu un Wild daudzbultu mucu simboli. 

• Veicot pirmo likmi vai veicot likmi ar atšķirīgu likmi uz līniju, kas ir atšķirīga 

no pēdējās likmes uz līniju, visas 5 vietas virs ruļļiem ir aizņemtas ar dārgumu 

lādēm, katra ar summu, kas ir 2 reizes lielāka par kopējo likmi. 

Bezmaksas spēles 

• Zem katra ruļļa ir īpašas funkcijas simbols. 

• Katras bezmaksas spēles sākumā pazūd galējais kreisās puses īpašās funkcijas 

simbols, kā arī visi īpašās funkcijas simboli, kas tika piešķirti iepriekšējā 

bezmaksas spēlē. 

• Visi pārējie īpašo funkciju simboli tiek pārvietoti pa kreisi, lai aizņemtu tukšās 

vietas, un jauni īpašo funkciju simboli parādās no labās puses, līdz visas 5 

vietas ir aizņemtas. 

• Zem ruļļiem var parādīties šādi īpašo funkciju simboli: dārgumu lādes, zelta 

Wild podi, Wild daudzbultu mucas, violetie kristāla maisiņi un violetie 

dimanti. 

• Dārgumu lādes piešķir kredītpunktus, kas ir vienādi ar summu, kas norādīta uz 

šī simbola. Dārgumu lādes parādās, ar summu, kura ir no 2 līdz 20 reizēm 

lielāka par kopējo likmi. 

• Zelta Wild pods pārveido visas pozīcijas uz ruļļa zem tā uz Wilds 

aizstājējsimbolu. 

• Wild daudzbultu mucas pārveido nejaušās pozīcijas uz ruļļiem par Wilds. 

Pārveidoto pozīciju skaits ir vienāds ar summu, kas norādīta uz šī simbola. 

Wild daudzbultu mucas parādās ar daudzumu no 3 līdz 10. 

• Violetie kristāla maisiņi reizinās visus kredītus, kas iegūti uz pašreizējo likmi, 

ar summu, kas parādīta uz šī simbola. Violetie kristāla maisiņi tiek parādīti ar 

x2, x3, x4 vai x5 daudzumu. Ja tiek piešķirts vairāk nekā 1 Violetais kristāla 

maisiņš, tad to vērtību summa ir summa, ar kuru tiek reizināti visi laimētie 



kredīti. Bezmaksas spēļu bonusa un izvēles bonusa laikā laimētās summas tiek 

reizinātas pēc šo bonusu pabeigšanas. 

• Violetie dimanti piešķir papildu bezmaksas spēles. Papildus piešķirto 

bezmaksas spēļu skaits ir vienāds ar summu, kas norādīta uz šī simbola. 

• Varavīksnes, kas parādās jebkurā pozīcijā uz ruļļiem, piešķir īpašo funkciju 

zem šī ruļļa. 

• Uzvaras tiek novērtētas pēc tam, kad ir ievietoti visi zelta Wild podi un Wild 

daudzbultu mucas. 

• Bezmaksas spēļu bonusa sākumā visas 5 vietas zem ruļļiem aizņem nejauši 

izvēlēti īpašo funkciju simboli. 

• Bezmaksas spēļu bonuss izmanto savādākus ruļļus. 

• Bezmaksas spēles automātiski tiek spēlētas uz tām pašām līnijām ar tādu pašu 

likmi kā griezienā, kura rezultāts piešķīra bezmaksas spēļu bonusu. 

• Bezmaksas spēļu bonuss beidzas, kad ir atlikušas 0 bezmaksas spēles vai ir 

izspēlētas 100 bezmaksas spēles. 

Pick jeb izvēles bonuss 

• Pamatspēles laikā zaļie četrlapu āboliņi, kas parādās virs jebkuras varavīksnes, 

sāk ''Pick'' jeb turpmāk – izvēles bonusu. 

• Izvēles bonuss sākas ar izvēles bonusa reizinātāju x1 un izvēles bonusa 

dzīvību skaitu, kas ir vienāds ar zaļā četrlapu āboliņa vērtību, no kuras sākās 

izvēles bonuss. 

• Izvēlieties zelta monētas, lai atklātu kredīta balvas no 1 līdz 10 reizēm par 

kopējo likmi. Katra izvēle piešķir atklāto summu, kas reizināta ar pašreizējo 

izvēles bonusa reizinātāju. 

• Bonusa reizinātājs palielinās par 1 pēc katrām 7 izvēlēm. 

• Izvēloties zelta monētu, var atklāties arī ''Red Blast''. Atklājot ''Red Blast'', tiek 

samazināts izvēles bonusa dzīvību skaits par 1. 

• Izvēles bonuss beidzas, kad izvēles bonusa dzīvību skaits tiek samazināts līdz 0. 

 

Spēles aptuvenais RTP (Return to  Player) % ir 96% 

 

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” 

 

21.06.2022. 


