
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 

Raging Rhino Rampage 

Spēļu Automātu spēle 

Ražotājs: NYX Digital Gaming (Malta) Limited 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.40 EUR 

Maksimālā likme 20 EUR 

 

Spēles noteikumi 

 

Raging Rhino Rampage ir 6 ruļļu, un 4096 veidu kā laimēt, spēļu automātu spēle. 

Spēlē ir iespējams laimēt bezmaksas griezienu bonusu, iekš kura, ir iespējams laimēt 

vienu no trīs dažādiem džekpotiem. Bezmaksas griezienu laikā ruļļi var izplesties, 

dodot iespēju laimēt līdz pat 262144 veidos! 

 

• Izmaksas tiek veiktas saskaņā ar izmaksu tabulu. 

• Visi laimesti tiek reizināti ar monētas vērtību. 

• Tiek izmaksāts tikai lielākais laimests no laimestu nesošas kombinācijas. 

• Vairāki laimesti tiek apvienoti 

• Laimestu nesošās kombinācijas var notikties jebkur uz ruļļiem. 

• Jebkurš simbols, laimestu nesošā kombinācijā, var tikt izmantots tikai 

vienreiz. 

 

Ruļļu izplešanās 

 

• Simbolu pozīciju skaits var, pēc nejaušības principa, palielināties līdz pat 6 

pozīcijām, uz 2 vai vairāk ruļļiem uz konkrētā grieziena laiku. 

• Visi ruļļi atiestatās uz 4 simbolu pozīcijām, uz nākošā grieziena sākumu. 

 

Papildus degunradži 

 

• Divi vai vairāki ruļļi var tikt nejauši uzlaboti jebkura grieziena sākumā. 

• Papildus degunradžu simboli parādās uz uzlabotajiem ruļļiem. 

• Visi ruļļi atiestatās uz to standarta izkārtojumu uz nākošā grieziena sākumu. 

 

Bezmaksas griezienu bonuss 

 

• 3, 4, 5 or 6 izkaisīti dimanta simboli, kur ir piezemējušies jebkur uz ruļļiem 

aktivizē 5, 8, 15 or 20 bezmaksas griezienus. 

 



Rata funkcija 

 

• Rata funkcija tiek izspēlēta pirms bezmaksas griezienu sākuma. 

• Lai sāktu rata griešanos, spēlētājam ir jānospiež uz ekrāna. 

• Rata funkcija var piešķirt papildus bezmaksas griezienu un džekpota balvas: 

 

Papildus bezmaksas griezieni: 

 

▪ Papildus bezmaksas griezieni tiek pievienoti tam bezmaksas griezienu 

skaitam, kas tika piešķirts, kad bezmaksas griezieni tika piešķirti. Tie 

tiek izspēlēti pēc rata funkcijas beigām. 

▪ Papildus bezmkasas griezienu balvas ir pieejamas 2, 3, 5 un 50. 

  

 Džekpota balvas: 

  

▪ Džekpotu balvas tiek piešķirtas uzreiz, un tiek pievienotas bezmaksas 

griezienu laimestam. 

▪ Džekpotu balvas ir: 

▪ MAJOR = 100,000 x monētas vērtība 

▪ MINOR = 10,000 x monētas vērtība 

▪ MINI = 1,000 x monētas vērtība 

 

• Mistērijas lauciņi uz rata pēc nejaušības principa apbalvo spēlētāju ar jebkuru 

no balvām, kas ir redzamas uz rata, kā aprakstīts iepriekš. 

• Katrs rata segments var tikt uzgriezts tikai vienreiz un pēc uzgriešanas tiek 

aizvietots ar ''START'' segmentu. 

• Rata funkcija turpinās līdz rats uzgriež ''START'' segmentu. 

• Segmentu izmēri nav atbilstoši iespējamībai tos uzgriezt. 

• Rata funkcija nevar būt atkārtoti aktivizēta bezmaksas griezienu laikā. 

 

Bezmaksas griezieni 

 

• Visi laimesti, kuros ir iesaistīts WILD simbols, tiek reizināti ar x2 vai x3. 

• WILD reizinātāji tiek piemēroti secīgi atbilstoši izmaksu tabulai. 

• Bezmaksas griezienu laikā, ruļļu izplešanās un papildus degunradžu funkcijas 

var tikt nejauši aktivizētas. 

• 2, 3, 4, 5 vai 6 izkaisītie dimanta simboli piezemējoties jebkur uz ruļļiem 

aktivizē papildus 5, 8, 15, 20 vai 50 papildus bezmaksas greizienus. 

• Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādu monētas vērtību, ar kādu tie tika 

aktivizēti. 

• Bezmaksas griezienu laimesti tiek pievienoti kopējam laimestam un džekpotu 

balvām. 

 

Bezmaksas griezienu nopirkšana 

 

• Bezmaksas griezienu nopirkšana atļauj spēlētājam apiet parasto spēli un 

nekavējoties aktivizē bezmaksas griezienus. 

• Bezmaksas griezienu nopirkšanas cena ir 75x kopējā likme. 

• Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tā brīža izvēlēto likmi. 



• Alternatīvi, spēlētājs var riskēt, lai pastāvētu iespēja saņemt bezmaksas 

griezienus. 

• Bezmaksas griezienu nopirkšanas riskēšanas likmes ir pieejamas ar 

palielinājumiem 9.375x no kopējās likmes (līdz pat 65.625x). 

• Iespējamība aktivizēt bezmaksas griezienus riskējot, ir proporcionāla likmes 

apjomam, ar ko spēlētājs riskē, relatīvi maksimālajai bezmaksas griezienu 

cenai, kas ir norādīta uz ekrāna. 

• Bezmaksas griezienu nopirkšanas funkcija nav pieejama bezmaksas griezienu 

laikā. 

• Kad bezmaksas griezieni tiek nopirkti: 

 

▪ Netiek piemērots uzgriešanas laimests. 

▪ Tiek piemēroti 5 bāzes bezmaksas griezieni. 

▪ Ruļļu izplešanās funkcija var likt ruļļiem izplesties līdz pat 8 

simboliem, bezmaksas griezienu laikā. 

 

Papildus noteikumi: 

 

• Jebkura kombinācija ar laimestiem vienas spēles laikā ir limitēta, un 

nepārsniegs 250,000.00 EUR. Atkartībā no likmes apjoma, var nebūt 

iespējams sasniegt šo limitu. 

• Spēles darbības traucējumu gadījumā visas ietekmētās likmes un laimesti tiek 

anulēti. 

• Visi laimesti ir norādīti par konkrētu simbolu uz viens 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” 

 

09.05.2022. 


