
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 

Rainbow Jackpots 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: Evolution Malta Limited 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 100 EUR 

Spēles noteikumi 

“Rainbow Jackpots” ir 3 rindu, 5 ruļļu un 20 izmaksas līniju spēļu automātu spēle, kurā ir 

šādas iespējas: 

 

• Lucky Leprechaun 

• Free Spins 

• MEGA Free Spins 

• Symbol Swap 

• Mega Symbol Swap 

• Beer Bonus 

• Triple Beer Bonus 

 

Svarīgi: 

 

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

izmaksas līnijas. 

• Laimīgās kombinācijas veidojas uz izmaksas līnijām no kreisās uz labo pusi. 

• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

 

 

Lucky Leprechaun 

 

Visas funkcijas un to MEGA variācijas var tikt nejauši aktivizētas, kad LUCKY 

LEPRECHAUN pūš savu pīpi. 

 

 

 

 

 

 

 



Free Spins (bezmaksas griezieni) 

 

FREE SPINS (bezmaksas griezienu) simbols ir izkaisītais simbols. Trīs FREE SPINS simboli 

jebkurā pozīcijā uz ruļļiem aktivizē bezmaksas griezienus. Bezmaksas griezienu sākumā 

izvēlieties kādu no 3 podiņiem, lai saņemtu nejaušu bezmaksas griezienu skaitu. Iespējamās 

bezmaksas griezienu summas, ir: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 

 

 

MEGA Free Spins 

 

Šī funkcija var tikt nejauši aktivizēta tikai ar LUCKY LEPRECHAUN (Veiksmes Leprikona) 

palīdzību, kurš no savas pīpes izpūš 3x3 MEGA BEZMAKSAS GRIEZIENU SIMBOLU, 

kurš, izkrītot, piešķir vienu no šiem iespējamajiem bezmaksas griezienu daudzumiem: 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90, 100. 

 

 

Symbol Swap 

 

Šī funkcija var tikt nejauši aktivizēta tikai ar LUCKY LEPRECHAUN (Veiksmes Leprikona) 

palīdzību, kurš no savas pīpes izpūš augstas vērtības simbolu vai WILD simbolu, un šāda 

veida simboli sāk izkrist uz ruļļiem. Parastas spēles laikā uz ruļļiem var nonākt līdz 15 

simboliem, bet bezmaksas griezienu laikā - līdz 8 simboliem. 

 

 

Mega Symbol Swap 

 

Šī funkcija var tikt nejauši aktivizēta tikai ar LUCKY LEPRECHAUN (Veiksmes Leprikona) 

palīdzību, kurš no savas pīpes izpūš divas 2x2 MEGA SIMBOLA variācijas – augstas 

vērtības simboli vai WILD simbols, kuras izkrīt uz ruļļiem. 

 

 

Beer Bonus (Alus Bonuss) 

 

Alus bonusa simbols ir izkaisītais simbols. Trīs alus bonusa simboli jebkurā pozīcijā uz 

ruļļiem aktivizē ALUS BONUSU. Paņemiet savu laimīgo alus kausu un saņemiet laimestu! 

Spēlētāja izvēlētais alus kauss piešķir likmes reizinātāju, kas tiek piemērots ALUS BONUSA 

beigās. Iespējamie reizinātāji, kas pieejami no krūzēm, ir: 10x, 15x, 20x, 25x, 30x, 40x, 50x, 

60x. 

 

 

Triple Beer Bonus (Trīskāršais Alus Bonuss) 

 

Šī funkcija var tikt nejauši aktivizēta tikai ar LUCKY LEPRECHAUN (Veiksmes Leprikona) 

palīdzību, kurš no savas pīpes izpūš vienu 3x3 MEGA ALUS BONUSA SIMBOLU, kas 

izkrīt uz ruļļiem. TRIPLE BEER BONUS laikā spēlētājs neizvēlas nevienu alus kausu. Tā 

vietā, likmes reizinātāji no VISIEM TRĪS alus kausiem tiek summēti un piešķirti bonusa 

beigās. Maksimālais iespējamais reizinātājs ir 1000x. 

 

 

 



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. 


