
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 

Live Mega Sic Bo 

Kāršu spēle 

Ražotājs: Pragmatic Play Ltd 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.10 EUR 

Maksimālā likme 5,000.00 EUR 

Spēles noteikumi 

1. “Live Mega Sic Bo” spēle ir spēles šovs, kurš tiek spēlēts ar 3 metamajiem 

kauliņiem.  
2. Uz katra no kauliņiem ir norādīta vērtība no 1 līdz 6 un spēlētāja uzdevums ir 

paredzēt kopējo kauliņu vērtības iznākumu. 

3. Uz spēles laukuma atrodas 52 pozīcijas, uz kurām liek likmes, un spēlētāji 

var vienlaicīgi nosegt vienu vai vairākas no tām. 

4. Katrā kārtā spēle nejauši izvēlas vairākas likmju kombinācijas, un pirms izmestie 

kauliņi ir pārstājuši ripot, un ir zināms iznākums, to standarta izmaksas koeficientus 

aizstāj ar „Mega reizinātājiem”. 
 

Spēles noteikumi 

 

Vispārējie noteikumi 

 

1. Spēle tiek spēlēta ar 3 metamajiem kauliņiem uz kuriem ir norādīta vērtība no 1 līdz 

6.  
2. Spēles rezultāts ir zināms, kad visi kauliņi ir apstājušies uz spēles laukuma.  
3. Spēles raunda iznākums tiek balstīts uz metamo kaluliņu vērtībām un veiktās likmes 

veidu. 

 

Likmju veidi 

 

Mazs/Liels nozīmē trīs kauliņu mazo skaitlisko summu (4-10) vai arī lielo summu 

(11-17). Šīs likmes zaudē, ja iznākums ir Jebkurš Trīskāršs (skatīt tālāk).  
Nepāris/Pāris nozīmē trīs kauliņu skaitlisko summu ar nepāra skaitli (5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17) vai summu ar pāra skaitli (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16). Šīs likmes zaudē, ja iznākums ir 

jebkurš Trīskāršs (skatīt tālāk).  
Dubults ir kombinācija, kas pēc kauliņu ripošanas uz diviem no trim kauliņiem uzrāda vienu 

un to pašu skaitli. Ir sešas iespējamās Dubulta likmes — no 1 līdz 6 (piem., divi trijnieki). 



Lūdzu, ņemiet vērā, ka Dubulta kombinācijas izmaksa nemainās, ja visi trīs kauliņi uzrāda 

to pašu vērtību.  
Īpašs Trīskāršs ir kombinācija, kas pēc kauliņu ripošanas uz visiem trim kauliņiem 

uzrāda vienu un to pašu skaitli. Lai liktu likmi uz Īpašo Trīskāršo, ir sešas iespējamās 

likmju pozīcijas — no 1 līdz 6 (piem., trīs piecnieki).  
Jebkurš Trīskāršs ir likmju lauciņš, kas atrodas laukuma vidū, un to jāizvēlas tad, ja 

gribat likt likmi, ka uz visiem trim kauliņiem būs redzami jebkuri trīs vienādi skaitļi — 

no 1 līdz 6. Jūs ar vienu kustību nosedzat visa veida Trīskāršs.  
Trīs Kauliņu Summa aizņem 14 likmju lauciņus, kas marķēti kā 4-17. Tie atspoguļo 

visas iespējamās trīs kauliņu skaitliskās summas, neskaitot 3 un 18. Izmaksas atšķiras 

atkarībā no laimējušās summas.  
Divu Kauliņu Kombinācija (2 kaul. kombin.) attiecas uz 15 iespējamām kombinācijām 

ar diviem kauliņiem, dodot iespēju likt likmi uz jebkurām divām konkrētām, taču 

dažādām skaitliskajām vērtībām, ko uzrāda kauliņi (piem., 1 un 4).  
Visas kombinācijas izmaksā vienādi — ar koeficientu 5:1.  
Viens aizņem sešus likmju lauciņus laukuma apakšējā daļā, kas marķēta ar „Viens”, 

„Divi”, „Trīs”, „Četri”, „Pieci” un „Seši”, un tā attēlo viena kauliņa sešas skaitliskās 

vērtības. Izmaksa atšķiras atkarībā no tā, vai izvēlētā vērtība uzrādās uz viena, diviem vai 

visiem trim kauliņiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spēles vadība 
 

Lai uzliktu likmi, rīkojieties šādi:  
 
 
 

 

Lai izvēlētos spēles žetona vērtību, klikšķiniet uz žetoniem. 
 

Klikšķiniet uz vietas uz spēles laukuma, kur vēlaties likt likmi tik reizes, cik 

izvēlētās denominācijas žetonus vēlaties uzlikt. 

Lai noņemtu tikai pēdējo uz galda uzlikto žetonu, spiediet  pogu.  

Lai izvēlētos iepriekšējās spēles žetonu likmi uz tiem pašiem likmes laukiem, spiediet  

pogu. 



Lai dubultotu jau uzlikto likmi visās pozīcijās, lietojiet  pogu.  
Izvēlieties, kāda veida likmi vēlaties veikt, nospiežot uz likmes veidu uz spēles laukuma. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī 

laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)] 

 

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir prognozēt kāds būs metiena iznākums.  
Likmi veicat, balstoties uz savu prognozi. 

 
Svarīgi: 

  
Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

Izmaksu Tabula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


