
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 

Pirates’ Plenty 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: Evolution Malta Limited 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 20 EUR 

Spēles noteikumi 

“Pirates’ Plenty” ir 3 rindu, 5 ruļļu, un 20 izmaksas līniju spēļu automātu spēle, kurā ir šādas 

iespējas: 

 

• Map symbols and the treasure reel 

• Wild Ships 

• Wild Monkey 

• Ocean Spins 

 

Svarīgi: 

 

• Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās 

izmaksas līnijas. 

• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. 

• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

 

 

Map symbols and the treasure reel (kartes simboli un dārgumu rullis) 

 

Kartes simboli var parādīties jebkurā griezienā izņemot iekš OCEAN SPINS, kamēr dārgumu 

rullis paliek bloķēts. Savācot kartes simbolus, kuģis pārvietojas pa dārgumu karti, kas aptver 

paslēpto 6 rulli. 

 

Kad ir savākti 50 kartes simboli, dārgumu rullis tiek atbloķēts visiem turpmākajiem 

griezieniem uz vienas likmes. Sekojiet savam progresam dārgumu kartē. 

 

 

 

 

 

 



Wild Ships 

 

Atbloķētajā dārgumu rullī ir WILD kuģi, īpaši lieli WILD simboli, kas var aptvert visu rulli 

jebkurā griezienā. Var parādīties ar vai bez laimestu reizinātājiem 2x, 3x vai 5x. 

 

Laimestu līnijas, kuras veido tikai Wild simboli, reizinātāji neietekmē. 

 

 

Wild Monkey 

 

Kad uz ruļļiem nolaižas WILD MONKEY simbols, mērkaķis no ruļļiem noņem visus zemas 

vērtības simbolus, ļaujot to vietu ieņemt jauniem, augstas vērtības simboliem. WILD 

MONKEY paliks pēdējā noņemtā simbola pozīcijā. Var parādīties jebkurā laikā, izņemot 

OCEAN SPINS laikā. 

 

 

Ocean Spins (okeāna griezieni) 

 

Trīs OCEAN SPINS simboli piešķir 10 bezmaksas griezienus. OCEAN SPINS laikā, ruļļu 

augšpusē ir trīs SUNKEN TREASURE (nogrimušo dārgumu) lādes. Spokainā kapteiņa 

simbols var izkrist jebkurā griezienā, piešķirot dārgumu lāžu atslēgas. Savāc trīs atslēgas, lai 

atbloķētu nogrimušo dārgumu lādi. 

 

Katra pilnībā atbloķēta SUNKEN TREASURE lāde pārvērš vienu vai vairākus zemas 

vērtības simbolus par WILDS uz visiem atlikušajiem okeāna griezieniem. Turklāt, katra 

pilnībā atbloķēta SUNKEN TREASURE lāde arī piešķir papildus bezmaksas griezienus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izmaksu tabula 

 

 

Izmaksas līnijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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” 

 

30.11.2022. 


