
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 

Journey to Chaos 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: XTERRA Games Ltd 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.10 EUR 

Maksimālā likme 50 EUR 

Spēles noteikumi 

"Journey to Chaos" ir SuperSliceTM  tipa spēļu automātu spēle, kurā ir šādas iespējas: 

 

• Haosa griezieni 

• Bezmaksas griezieni 

• Laimesta reizinātāji 

• ClusterSpin™ 

• Bonus Rush™ 
 

Svarīgi: 

 

• Laimesti tiek izmaksāti, saskaņā ar izmaksu tabulu 

• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas 

• Visas izmaksa izmaksu tabulā atspoguļo pašreizējo likmes līmeni 

• Saskaņā ar godīgu spēļu praksi, katras spēles iznākums ir pilnīgi neatkarīgs 

• Izredzes iegūt konkrētu iznākumu vienmēr ir vienādas katras spēles sākumā 

• Riteņa izredzes nav vienādas 

• Teorētiskā spēles izmaksa spēlētājam: 95.56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haosa griezieni 

 

• Haosa griezieni tiek aktivizēti, tos uzvarot no Ra rata bezmaksas griezienos. 

• Haosa griezienu laikā tiek izmantots cits SuperSlice™ ritenis, kurā ir tikai 8 šķēles. 

• Haosa griezienu vērtība var būt līdz pat 15 000 reižu lielāka par spēlētāja likmes 

summu. 

• Haosa grieziena sākumā dieviete nejauši izvēlas katra uz riteņa esošā dieva vērtību. 

• Tad ritenis tiek iegriezts un spēlētājam tiek piešķirta tā dieva vērtība, uz kuras ritenis 

apstājas. 

• Ja ritenis apstājas uz reizinātāja, raunda kopējā vērtība tiek reizināta, un ievērojami 

palielina laimesta apjomu. 

• Haosa ritenis turpinās griezties, līdz tiks piešķirts "Collect" jeb "Savākt". 

• Kad "Collect" jeb "Savākt" tiek piešķirts, spēlētāja likme tiks reizināta ar kopējo 

reizinātāju, kopā veidojot Haosa griezienu laimestu. 

 

 

Bezmaksas griezieni 

 

Bezmaksas griezieni tiek aktivizēti, laimējot tos uz Ra rata pamata spēlē. Var tikt piešķirti 8 

vai 12 bezmaksas griezieni. Bezmaksas griezienu laikā reizinātāji no bāzes spēles riteņiem 

tiks dubltoti. 

 

• Tota ritenis: x2 

• Hora ritenis: x4 

• Ozīrisa ritenis: x8 

• Gēba ritenis: x16 

 

Bezmaksas griezienu laikā, Ra ritenis var piešķirt: 

 

• Uzlabotus laimestu reizinātājus, kas reizina raunda laimestu ar x3 vai x4 

• 2, 3 vai 4 papildus bezmaksas griezienus 

• Haosa griezienus 

 

 

Laimesta reizinātāji 

 

Spēle tiek spēlēta uz vairākiem riteņiem. Spēlētājs virzās no viena riteņa uz nākamo, 

vienkārši uzvarot uz pašreizējā riteņa. Katram ritenim ir lielāks reizinātājs nekā iepriekšējam: 

 

• Tota ritenis: x1 

• Hora ritenis: x2 

• Ozīrisa ritenis: x4 

• Gēba ritenis: x8 

 

Pēc Gēba riteņa spēlētājs sasniegs Ra riteni, kurā var laimēt kādu no balvām: 

 

• Laimesta reizinātāji, kas reizina raunda laimestu ar 2x vai 3x 

• 8 vai 12 bezmaksas griezieni 

 



ClusterSpin™ 

 

ClusterSpinTM ir spēles režīms, kurā spēlētājs var izvēlēties likt likmes uz Clusterspins grupas 

iznākumu. 

 

Spēlētājs min, vai viņš/viņa uzvarēs vai zaudēs. Atkarībā no spēles iznākuma, spēlētājs var 

laimēt ante likmes laimestu, papildus galvenās spēles laimestiem. 

 

Kā tas strādā: 

 

1. Spēlētājs izvēlas savu ClusterSpinTM skaitu – 5, 10, 15 vai 20 

2. Spēlētājs izvēlas savu Ante likmi 

3. Spēlētājs izvēlas minēt, vai viņš/viņa vairāk uzvarēs vai zaudēs spēles laikā 

4. Nospiežot "Start" izspēlējas spēle 

 

Kopējā likme tiek aprēķināta kā (likme uz griezienu x Clusterspin™ skaits) + ante likme. 

 

Laimesti ir atkarīgi no Clusterspin™ kombinācijas, likmes līmeņa un izvēlētā likmes režīma, 

un tas tiks parādīts panelī pirms spēles sākšanas. 

 

 

Bonus Rush™ 

Bonus Rush™ ir spēles režīms, kurā spēlētāj uzreiz piekļūst kādai no funkcijām, negaidot. 

Tas ir vienkārši, izvēlieties savu funkciju, iestatiet likmes līmeni un spēlējiet Bonus Rush™. 

 

Kā tas strādā: 

 

• Izvēlieties savu likmi 

• Izvēlieties savu spēles režīmu: 

 

✓ 8 bezmaksas griezieni ar x40 vērtību no spēlētāja likmes 

✓ 12 bezmaksas griezieni ar x60 vērtību no spēlētāja likmes 

✓ Haosa griezieni ar x120 vērtību no spēlētājas likmes 

 

Izmaksas tiek veiktas, pamatojoties uz spēlētāja likmes līmeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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” 

 

06.10.2022. 


