
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 

Hootie’s Fortune 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: High 5 Games, LLC 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 150.00 EUR 

Spēles noteikumi 

''Hootie’s Fortune'' ir spēļu automātu spēle. 

 

• Darbības traucējumi anulē visus laimestus un spēles. 

• 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. 

• Izkaisītie simboli jeb Scatters tiek piešķirti jebkurā pozīcijā uz ruļļiem. 

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

Pamatspēle 

• Wild simboli ir aizstājējsimboli un aizstāj visus simbolus, izņemot ''Top Hats''. 

• Wild simboli parādās tikai 2., 3. un 4. ruļļos. 

• Ir trīs reizinātāji, katrs atbilst trim simboliem. 

• Sarkanā burciņa atbilst zemenēm, sarkanajai lapsai un sarkanajai pūcei. 

• Zilā burciņa atbilst mellenēm, zilajam alnim un zilajai pūcei. 

• Violetā burciņa atbilst avenēm, lāčiem un violetajai pūcei. 

• Visi trīs reizinātāju skaitītāji sākas ar vērtību 1x. 

• Līnijas laimesti ar zemenēm, mellenēm vai avenēm iemaksā punktus, kas ir 

vienādā skaitā ar laimestu nesošo simbolu skaitu šajā rindā, lai palielinātu 

atbilstošā reizinātāja skaitītāja vērtību. Wild aizstājējsimboli, kas aizstāj 

zemenes, mellenes vai avenes, tiek uzskatītas par šo simbolu, lai iegūtu 

punktus. 

• Katrs 33 punkts, kas ir piesaistīts reizinātājam, palielina šī skaitītāja vērtību 

1 reizi. 

• Pēc tam, kad visi punkti ir ieskaitīti reizinātāja skaitītājos, visi laimesti ar 

sarkano lapsu, sarkano pūci, zilo pūci, zilo alni, lāčiem vai violetajām pūcēm 



tiek reizināti ar atbilstošā reizinātāja skaitītāja vērtību, ja šī skaitītāja vērtība ir 

vismaz 2x. 

• Pēc tam, kad visi punkti ir ieskaitīti reizinātāju skaitītājos, visi laimesti ar 

Džekpotiem tiek reizināti ar trīs reizinātāju skaitītāju vērtību summu. 

• Kad visi laimesti ir izmaksāti, ja laimesta vērtība tika reizināta ar reizinātāja 

skaitītāja vērtību, šis skaitītājs tiek atiestatīts uz vērtību 1x ar 0 dotajiem 

punktiem. 

• Viss nopelnītais funkcijas progress attiecas tikai uz šo konkrēto likmes 

vērtību. 

• Katra ola, kas parādās uz ruļļiem, tiek savākta un tiks piemērota nākamajam 

bezmaksas spēļu bonusa vārdam. 

• Olas parādās tikai uz 5. ruļļa. 

• Visas savāktās olas attiecas tikai uz pašreizējo konkrēto likmi. 

Bezmaksas spēļu bonuss 

• Pamatspēles laikā 3 vai vairāk TOP HATS, kas parādās jebkurā pozīcijā uz 

ruļļiem, uzsāk bezmaksas spēļu bonusu. 

• 3 TOP HATS piešķir 7 bezmaksas spēles. 

• 4 TOP HATS piešķir 12 bezmaksas spēles. 

• 5 TOP HATS piešķir 20 bezmaksas spēles. 

• TOP HATS ir izkaisītie jeb Scatter simboli. 

• Wild simboli ir aizstājējsimboli un aizstāj visus simbolus. 

• Wild simboli tiek parādīti tikai uz 2., 3. un 4. ruļļa. 

• Bezmaksas spēļu bonusa laikā ir trīs reizinātāju skaitītāji, katrs atbilst diviem 

simboliem. 

• Sarkanais skaitītājs atbilst sarkanās lapsas monētai un sarkanajai pūcei. 

• Zilais skaitītājs atbilst zilā aļņa monētai un zilajai pūcei. 

• Violetais skaitītājs atbilst violetajā lāča monētai un violetajai pūcei. 

• Bezmaksas spēļu bonusa sākumā visi trīs reizinātāji ir iestatīti uz 2x vērtību. 

Pēc tam katrai bāzes spēles laikā savāktajai olai izlases reizinātāja mērītājs 

tiek palielināts par 1x un savākto olu skaits tiek atiestatīts uz 0. 

• Katras bezmaksas spēles sākumā pēc pirmās, katram reizinātāja skaitītājam ir 

nejauša iespēja palielināties par 1x. 

• Katrā bezmaksas spēlē visi laimesti ar sarkanās lapsas monētu, sarkano pūci, 

zilo aļņa monētu, zilo pūci, violetā lāča monētu, violeto pūci tiek reizināti ar 

atbilstošā reizinātāja skaitītāja pašreizējo vērtību. 

• Katrā bezmaksas spēlē visi laimesti ar Džekpotiem tiek reizināti ar trīs 

reizinātāju skaitītāju vērtību summu. 

• Bezmaksas spēļu bonuss izmanto savādākus ruļļus. 

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

pašu likmi kā grieziens, kas piešķīra bezmaksas spēļu bonusu. 

• Bezmaksas spēļu bonuss nepiešķir papildus bezmaksas spēles. 

• Bezmaksas spēļu bonuss beidzas, kad paliek 0 bezmaksas spēles. 

 

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. 


