
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 

Reel King Mega 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: Evolution Malta Limited 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 200 EUR 

Spēles noteikumi 

“Reel King Mega” ir 3 rindu, 5 ruļļu un 20 izmaksas līniju spēļu automātu spēle, kurā ir šādas 

iespējas: 

 

• Reel King 

• King’s Crown 

• Super Symbols 

 

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. 

 

 

Reel King (Ruļļu Karalis) 

 

Reel King funkcija tiek aktivizēta, kad visi ruļļi, piezemējoties, tiek pilnībā izcelti ar dzeltenu 

fonu. Var tikt aktivizēti līdz pat 5 Reel King tēliem (viens uz katra ruļļa). Katram 

iedarbinātajam Reel King ir savs īpašs ruļļu komplekts, kuru viņš griezīs, lai iegūtu garantētu 

laimestu, un turpinās spēlēt līdz brīdim, kad notiks zaudējums. 

 

Reel King izmaksas ir šādas: 

 

• Trīs SARKANI septiņnieki = 25X likme 

• Trīs DZELTENI septiņnieki = 10X likme 

• Trīs ZILI septiņnieki = 5X likme 

• Trīs JAUKTI septiņnieki = 2X likme 

 

Funkcija beidzas, kad visi Reel King tēli ir aizgājuši. 



King’s Crown 

 

Pēc tam, kad ruļļi ir apstājušies, Karaļa kronis var nejauši palēkāt pa ekrānu un trāpīt vienam 

vai vairākiem simboliem. Simboli, pa kuriem trāpa kronis, tiek apmainīti pret WILDS 

aizvietotājsimboliem. 

 

 

Super Symbols 

 

Katram simbolam ir atsevišķa 2x2 variācija. 

 

 

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. 


