
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 

Hearts of Venice 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: Scientific Games Digital 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.40 EUR 

Maksimālā likme 500 EUR 

Spēles noteikumi 

“Hearts of Venice” ir 5 ruļļu, 50 izmaksas līniju spēļu automātu spēle. 

 

• 50 izmaksas līnijas. 

• Par katru laimestu kombināciju tiek izmaksāta tikai augstākā. 

• Visas izmaksas līnijas tiek reizinātas ar pašreizējo kopējo likmi / 40 (zemākajā valūtas 

nominālvērtībā). 

• Uzvaras dažādās līnijās tiek apvienotas. 

• Izmaksas līniju laimestu simboliem ir jābūt blakus esošajos ruļļos, sākot ar pirmo 

kreisējo rulli. 

• WILD aizvieto visus simoblus, izņemot SCATTER. 

• WILD parādās tikai 2., 3., 4. un 5. ruļļos. 

• Ja bezmaksas griezienu laikā no laimestu kombinācijām tiek kopā laimēts mazāks 

laimests nekā 10x no kopējās likmes, tiek nodrošināta bonusa garantija. 

• Iepriekš laimētās mazākās summas vietā tiek piešķirta 10x no kopējā likmes. 

• Jebkura laimestu kombinācija vienā spēlē ir ierobežota un nepārsniegs 250 000,00 €.  

• Nav iespējams sasniegt šo limitu vienā spēlē, neatkarīgi no likmes konfigurācijas. 

• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

 

 

Hearts of Venice Bonus 

 

• 3 SCATTERS iedarbina HEARTS OF VENICE bonusu ar 10 bezmaksas griezieniem. 

• Lai sāktu bezmaksas griezienus, pieskarieties pogai "TOUCH TO START BONUS". 

• Papildus HEART BONUS funkcija un WILD simboli tiek pievienoti HEARTS OF 

VENICE bezmaksas griezienu bonusa ruļļiem. 

• Hot Hot Super Respin var tikt aktivizēts HEARTS OF VENICE bezmaksas griezienu 

bonusa funkcijas ietvaros. 

 

 

 



Retrigger 

 

• Bezmaksas griezienu laikā 3 SCATTER simboli piešķir 10 papildus bezmaksas 

griezienus atlikušajam bezmaksas griezienu daudzumam. 

• MAIN GAME SCATTER un BEZMAKSAS GRIEZIENU SCATTER parādās tikai 

uz 1., 2. un 3. ruļļa. 

• Bezmaksas griezienu laikā WILD parādās 2., 3., 4. un 5. ruļļos. 

• Bezmaksas griezienu laikā tiek izmantots alternatīvs ruļļu komplekts. Šo ruļļu 

laimestu kombinācijas ir identiskas bāzes spēlei. Bezmaksas griezienu laikā aktīvās 

izmaksas līnijas paliek tādas pašas kā griezienā, kas aktivizēja bonusu. 

 

 

Hot Hot Super Spin funkcija 

 

Funkcija Hot Hot Super Respin vienmēr ir pieejama. 

Ikreiz, kad SIRDS BONUSA simbols parādās visās pirmā ruļļa pozīcijās, tiek aktivizēta Hot 

Hot Super Respin funkcija, piešķirot spēlētājam 2 atkārtotus griezienus. 

 

• Pirmais rullis tiek turēts, un tiek turēti visi HEART BONUS vai WILD simboli, kas 

parādās uz 2., 3., 4. un 5. ruļļa, kamēr ruļļi griežas aiz šiem turētajiem simboliem. 

• Pēc 1. atkārtota grieziena visi papildu HEART BONUS vai WILD simboli tiek 

aizturēti 2. griezienam. 

• 2. atkārtota grieziena beigās tiks atvērti visi SIRDS BONUSA simboli, lai atklātu 

vienu un to pašu nejaušo simbolu, piešķirot jebkādu laimestu. 

• Visas līnijas izmaksas tiek novērtētas 2. atkārtotā grieziena beigās. 

• Ja visas ruļļa pozīcijas ir aizpildītas ar HEART BONUS un WILD, tad Hot Hot Super 

Respin beidzas ar visiem laimestiem tiekot uzreiz novērtētiem. 

 

Uzvarošās kombinācijas Hot Hot Super Respin režīmā ir identiskas bāzes spēlei. 

Hot Hot Super Respin režīma atkārtotu griezienu laikā aktīvās izmaksu līnijas paliek 

tādas paša kā griezienā, kas aktivizēja bonusu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 


