
Spēļu automātu video spēles ROBIN HOOD: SHIFTING RICHES noteikumi 
 

1. Azartspēļu organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs: 

SIA „Olympic Casino Latvia”, Kronvalda bulv.3, Rīga, LV-1010, tel. 67892975 

 

2. Spēles nosaukums un veids: 

 

Spēles nosaukums Robin Hood: Shifting Riches 
 (spēle HTML5 darbvirsmai) 

Spēles veids Video sloti 

Cilindra veids Kustīgie cilindri 

Cilindri, līnijas 5 cilindri, 3 rindas, 20 fiksētas līnijas 

Azartspēļu automāta un spēles ražotāja 
nosaukumu 

NetEnt Product Services Ltd. 

 
 

3. Spēles dalības maksa (likme): 

Min likmes vērtība (€) 0.20 

Max likmes vērtība (€)  100 

Nominālās monētas vērtības (€) 1-10 

 
4.  kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē: 

• Dalibniekam ir jābūt reģistrētam olybet.lv 
• Dalībniekam jāpieslēdzās savam Olybet spēles kontam. 
• Lai sāktu spēli, dalībnieka spēles kontā ir jābūt vismaz €0.20, kas ir vienas minimālas likmes 

apmērs). 
 

5.  Spēles norise: 
  

 

 

 

Galvenā spēle: Robin Hood: Shifting Riches 

• Spēlē Robin Hood: Shifting Riches™, Net 

Entertainment, apspēlē tradicionālo Robina Huda 

un viņa jautro vīru bandas tēmu un paveic kaut ko 

sensacionālu. 

• Pamata spēlē cilindri mainās vietām, lapas kokos 

čab, labība līgojas vējā un nokritušās lapas virpuļo 

ap lādēm un cilindriem.  

• Tiklīdz uz cilindriem izkrīt galvenie varoņi, tie 

apzīmē simbolus, lai atgādinātu spēlētājiem par 

viņu lomām, sākumā Lēdija Meriona parāda savas 

ieroču prasmes, metot gaisā divus dunčus, 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

visbeidzot Mazais Džons paņem Sargu aiz 

apkakles, lai parādītu, kurš te ir galvenais. 

• Katru reizi, kad tiek iegūts Naudas maiss, cilindrs 

pabīdās malā, lai atklātu mežā Robinu Hudu, 

kuram rokās ir pēdējais laupījums. Tad viņš 

sniedzas lejup, lai novietotu maisu lādē zem 

cilindra. Kad lādē ir savākti 4 naudas maisi, cilindri 

tiek pabīdīti malā un spēlētāji kopā ar Robinu 

Hudu, kurš uzceļ lādi plecos un gar ceļa malu 

skrien pilsētas virzienā, tiek ievilināti Šērvudas 

mežā. 

• Pirms cilindru iegriešanas spēlētāji var izvēlēties 

monētas vērtību, likmju līniju skaitu un likmju 

līmeni. 

 

Shifting Reels. Tradicionālie rotējošie videospēļu 

automāta cilindri ir aizvietoti ar sensacionālajiem 

Shifting Reels™, kas sniedz iespēju iegūt noteiktus 

laimestus ar pieaugošo laimesta summas 

reizinātāju tajā pašā lauciņā. Pēc katras likmes 

līnijas laimesta cilindri pārvietojas pa labi par 

vienu pozīciju un jauns rotējošais cilindrs aizvieto 

tālāko cilindru kreisajā pusē. Pieaugošie laimestu 

reizinātāji pārvietojoties atalgo spēlētāju ar 

pieaugošiem laimestiem gan galvenajā spēlē, gan 

papildus piešķir gājienus par brīvu. Shifting 

Reels™ 2x palielina laimestu pirmajā gājienā, 3x 

palielina otrajā gājienā un 5x trešajā un 

nākamajās reizēs. Cilindri turpina pārvietoties tik 

ilgi, kamēr tiek gūti jauni likmju līniju laimesti. Kad 

vairs netiek gūti jauni laimesti, cilindri pārstāj 

pārvietoties un laimestu reizinātājs likmju līniju 

izmaksās atgriežas x1 pozīcijā.  

 

Win Celebration jeb Laimestu svinēšana. Īpaša 

uzmanība ir tikusi pievērsta, lai izveidotu 

aizraujošākus laimestu atspoguļojumus uz 

cilindriem, pieskaitot progresīvo laimestu likmi. 

Grandiozā Lielā laimesta prezentācija, kurā 

spēlētāji gandrīz var sajust zelta monētas izkrītam 

no cilindriem, paceļ laimesta iegūšanas svinības 

jaunā līmenī.  



 

Reel Spin Suspense jeb Cilindru gājienu gaidas. 

Šajā spēlē Net Entertainment turpina izmantot 

cilindru ar gandrīz iegūtu laimestu, lai 

nodrošinātu papildu satraukumu, pastiprinātu 

neziņu un laimesta gaidas. 

 
 

 
 
 

 

Papildus opcija - Wild aizvietotāji  

Robin Hood. Shifting Riches™ ietver gan 

parastos, gan papildu neapdomātos gājienus 

par brīvu.  

 

Regular Wild aizvietotāji. Parastais Wild 

simbols gan galvenajā spēlē, gan gājienos par 

brīvu aizvieto visus simbolus, izņemot 

„Naudas maisa” simbolu un „Gājieni par 

brīvu” simbolu. Galvenajā spēlē „Naudas 

maisa” simbols kļūst par Wild simboliem, kad 

cilindri ir pārvietojušies, lai sniegtu iespēju 

iegūt vairāk veiksmīgu kombināciju.  

 

Free Spins Extra Wild aizvietotāji. Veicot 

„Gājienus par brīvu”, viens no galvenajiem 

tēliem – Robins Huds, mūks Tuks, Lēdija 

Meriona, Sargs vai Mazais Džons – tiek 

izvēlēts par papildu Wild simbolu. Papildu 

Wild simbols aizstāj citus simbolus, izņemot 

„Gājieni par brīvu” scatter simbolus. 

 

 
 

   

Papildus opcija – Money bag jeb Naudas maisa spēle  

• Galvenajā spēlē katrs cilindrs satur „Naudas 

maisa” scatter simbolu un dārgumu lādi 

zemāk.  

• Kad uz cilindra izkrīt „Naudas maiss”, cilindrs 

tiek pavilkts malā, lai atklātu Robinu Hudu, 

kurš zog maisu ar dārgumiem un novieto to 

zem cilindra esošajā lādē. Pēc laimesta cilindri 

pārvietojas, Naudas simbols pārvēršas par 

parasto Wild simbolu, sniedzot spēlētājam 

iespēju gūt papildu aizvietojošos laimestus 

esošā reizinātāja apmērā. Visi lādēs ievietotie 

naudas maisi, kurus spēlētājs nav izmantojis, 

lai izspēlētu „Gājienus par brīvu”, tiek 

saglabāti vienu gadu pēc spēlētāja pēdējā 



spēles raunda.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Papildus opcija – Free Spins  
„Gājienu par brīvu” izsaukšana  

4 naudas maisi vienā lādē piešķir spēlētājam 

10 „Gājienus par brīvu”. Atkarībā no lādēs 

esošo Naudas maisu skaita un Naudas maisu 

simbolu skaita, kas parādās uz cilindriem, 

spēlētājs var uzsākt spēli „Gājieni par brīvu” ar 

vairāk nekā vienu lādi, kas pilna ar naudas 

maisiem. Katra papildu lāde piešķir desmit 

„Gājienus par brīvu”. 

 

Gājieni par brīvu (Free Spins)  

Funkcija „Gājieni par brīvu” sākas, tiklīdz 

Robins Huds paceļ uz pleciem aizvērto lādi, 

kas pilna ar naudas maisiem, un aizskrien tālu 

prom, gandrīz zaudējot līdzsvaru zem lādes 

svara. Skats nomainās un mūks Tuks iegriež 

cilindru, lai izvēlētos vienu no simboliem ar 

augstu vērtību kā papildu Wild simbolu 

„Gājieni par brīvu” spēlēs. Spēlētājs tad uzsāk 

spēli „Gājieni par brīvu” ar monētu vērtību, 

kas balstīta uz likmju vidējo vērtību, kad tika 

savākti naudas maisi. Tas pats laimestu 

reizinātājs tiek piemērots likmju laimestiem 

Shifting Reels™ gājienos bez maksas, kā 

galvenajā spēlē. Kad beidzas „Gājieni par 

brīvu”, to laikā iegūto monētu skaits tiek 

konvertēts uz ekvivalentu monētu skaitu 

galvenajā spēlē.  

 

„Gājienu par brīvu” atkārtotā izsaukšana  

Spēles „Gājieni par brīvu” laikā tiek izmantots 

cilindru kopums bez Naudas maisa simboliem, 

papildu gājieni par brīvu tiek piešķirti, kad divi 

vai vairāk šīs spēles simboli parādās uz 3., 4. 

un 5. cilindra. Divi „Gājieni par brīvu” simboli 

piešķir 5 papildu gājienus par brīvu un trīs 

„Gājieni par brīvu” simboli piešķir 10 papildu 

gājienus par brīvu. 

 



6.  Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu 
attiecība pret dalības maksu (likmi)]: 

 
Kopējā teorētiskā izmaksa spēlētājam (RTP) ir 96.8%  
Laimesta biežums: 

• Galvenā spēle: 35.6%  

• Gājieni par brīvu: 45.6%  

 

IZMAKSA  

• Galvenā spēle: 25 000/50 000 EUR monētas uz vienu likmi.  

•Gājieni par brīvu: 25 000/50 000 EUR monētas uz vienu likmi.  

•Maksimālais: 26 300/52 600 EUR monētas. 

Piezīme: Spēles maksimālais laimests var būt lielāks tādēļ, ka vienā spēles raundā var būt vairāki 
gājieni. 
 
LAIMESTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 
 
Galvenā spēle: 

 

• Līniju laimesti tiek reizināti ar līniju likmi. 

•Wild simboli aizstāj citus simbolus, izņemot Naudas maisa un Bezmaksas gājienu simbolus. 

• Izmaiņas likmes apmērā ietekmē monētas vērtību Bezmaksas gājienos.  

• Tiek izmaksāts tikai lielākais laimests vienā likmē.  

•Likmes laimestus izmaksā, ja tie ir gūti, sākot no kreisā vistālākā cilindra līdz cilindram labajā 

pusē. 

 • Tiek pievienoti tādi paši laimesti dažādās likmēs. 

 • 4 naudas maisi vienā lādē piešķir 10 gājienus bez maksas. Katra papildu lāde piešķir papildus 

10 gājienus par brīvu.  

 

Gājieni par brīvu: 

 •2+ Free Spins simboli aktivizē papildu Gājienus par brīvu. 

 • „Gājieni par brīvu” monētu vērtība tiek balstīta uz vidējo skaitli no uzliktajām likmēm, kad 

tika savākti naudas maisi. 

 • Free Spins Extra Wild simbols aizstāj citus simbolus, izņemot Wild un Free Spins simbolus. 

 
IZMAKSU TABULA 
obins Huds: Shifting Riches™ ir sešu lapu izmaksu tabula, kas attēlo izmaksas par katru veiksmīgo 

kombināciju, to skaitā simbolu kombinācijas, Shifting Reels™ un spēli „Gājieni par brīvu”. Bultas 

kreisajā un labajā pusē vada spēlētāju pa izmaksu tabulu lapām. 

• 1. lapa. Attēlo informāciju par Shifting Reels™ un Robina Huda Wild simbolu. 

 • 2. lapa. Attēlo informāciju par Naudas maisiem, un spēlētājs var redzēt informāciju „Gājieni 

par brīvu” monētu vērtību pamata spēlē. 



• 3. lapa. Attēlo informāciju par spēli „Gājieni par brīvu” un papildu Wild „Gājieni par brīvu” 

simbolu.  

• 4. lapa/ Attēlo informāciju par simboliem ar vidēja apmēra laimestu: Robins Huds, Lēdija 

Meriona, Mazais Džons, mūks Tuks un Sargs. 

 • 5. lapa. Attēlo informāciju par simboliem ar nelielu laimestu: A, K, Q, J, un 10.  

• 6. lapa. Attēlo informāciju par spēli „Gājieni par brīvu” un papildu Wild „Gājieni par brīvu” 

simbolu. 

SIMBOLS 5x 4x 3x 2x LĪNIJA SCATTER ĪPAŠĀ FUNKCIJA 
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 un  

Wild 
    

x 
 

Aizvieto visus simolus izņemot  

Scatter      x Sāk bezmaksas gājienus 



 

Likme tiek noteikta, izmantojot atlasītāju LEVEL. 

Monētas vērtība tiek noteikta, izmantojot atlasītāju COIN VALUE. 

COINS norāda likmei pieejamo monētu daudzumu. 

AUTOPLAY spēlē automātiski izvēlētajam raundu skaitam. 

MAX BET spēlē likmes augstākajā līmenī un ar esošo monētu vērtību. Spēlējot zemākā līmenī, 
jānoklikšķina uz MAX BET divas reizes, lai spēlētu raundu izvēlētajā līmenī. 

 
IZMAKSU LĪNIJAS 

 
 

7. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz: 

Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav kredītpunktu, vai spēlētājs pats vēlas beigt spēli. 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. 

 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. Pēc spēlētāja lūguma laimestu var izmaksāt 

skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz dalībnieka norādītu kontu bankā. 

 

8. Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu: 

Laimesti, kas nepārsniedz 720 euro tiek izmaksāti nekavējoties pēc spēles sesijas beigām. Laimesti, kas 



pārsniedz 720 euro, bet nepārsniedz 14 300 euro, tiek izmaksāti triju darba dienu laikā no laimesta 
pieteikšanas brīža.  Laimesti, kas pārsniedz 14 300 euro, izmaksā izlozes noteikumos apstiprinātā 
kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža un ne vairāk kā divos maksājumos. 

 
9. Kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī 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 „Olympic Casino Latvia” izskata 

pretenziju un sniedz rakstveida atbildi. 

 
10.  Cita informācija, kuru azartspēles organizētājs uzskata par nepieciešamu: 

Ja spēlētājs mēģina piekļūt spēlei  izmantojot nederīgu sesiju (piemēram, neaktivitātes vai 
sistēmas restartēšanas laikā), spēlē tiek rādīts ziņojums par kļūdu. Tad spēlētājs var ielogoties 
vēlreiz un sākt spēlēt. Spēle tiek vienmēr saglabāta tādēļ spēlētājs var atsākt spēli tieši tur, kur beidza. 
HTTP kļūdas, noildzes vai servera kļūdas gadījumā parādās ziņojums par “tehnisku kļūdu” un, kamēr 
spēlētājs neielādē spēli no jauna, laikā, kad spēle kļūst pieejama, spēle joprojām būs spēlētāja 
“nepieejama.” 
 

 
 
Ja sesija beidzas, parādīsies ziņojums par ”sesijas beigām” un spēle kļūs ”nepieejama,” kamēr 
spēlētājs neielādēs spēli no jauna. 
 

 
 
Ja “ir beigusies nauda,” parādīsies ziņojums par “naudas beigšanos” un spēle kļūs  ”nepieejama,” 
kamēr spēlētājs neielādēs spēli no jauna. 
 



 
 
Informācija par sesijas laika beigām un disfunkciju spēlētājs var iegūt, izlasot spēles noteikumus. 
Spēlētājs it īpaši tiek informēts par to, ka “spēles programmatūras disfunkcijas gadījumā visas spēles 
likmes un izmaksas kļūst tukšas un visas likmes tiek atmaksātas.” 
 
 


