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Spēles noteikumi 

 

Spēle tiek izspēlēta ar trīs parastajiem metamajiem kauliņiem ar vērtību no 1 līdz 6. 

Spēles mērķis ir paredzēt izmesto kauliņu rezultātu. Spēlētājs var likt likmi uz viena, 

divu vai visu trīs kauliņu iznākumu, kopējo iznākumu un vairāk. 

 

Lai uzsāktu spēli, lūdzu, sagaidiet līdz uz ekrāna parādās paziņojums ''Please, place 

your bets'' (jeb ''Lūdzu, veiciet savas likmes''), tad izvēlaties čipa vērtību un veicieet 

likmes pēc jūsu izvēles uz spēļu galda. 

 

Jūsu kopējā likme tiks parādīta ''Total bet'' (jeb ''Kopējā likme'') lauciņā. 

 

Pēc tam, kad dīleris ir paziņojis ''No more bets'' (jeb ''jaunas likmes vairs netiek 

pieņemtas''), jaunas likmes vairs netiek pieņemtas, un visas veiktās likmes vairs nevar 

tikt mainītas. 

 

Pēc likmju slēgšanas, spēlētāja veikto likmju summa tiek noņemta no spēlētāja naudas 

atlikuma. 

 

Pēc, kad metamie kauliņi ir izmesti un apstājušies, laimīgie skaitļi tiek parādīti uz 

ekrāna, kā arī parādās pēdējo raundu sadaļā, plus, dīleris arī nosauc laimīgos skaitļus, 

un tie iedegās uz likmju tabulas. Ja kāda no spēlētāja veiktajām likmēm uzvar, 

spēlētājs saņem laimestu, saskaņā ar Sic Bo izmaksu tabulu. 

 

 

Likmju veidi 

 

Spēlētājam ir piekļuva lielai variācijai likmju uz Sic Bo galda, un katrai likmei ir sava 

vērtība. 

 

A – Small/Big – likme uz trīs metamo kauliņu kopējo summu, tai esot mazai (Small) 

– (4-10) vai tai esot lielai (Big) – (11-17). Laimests maksā 1:1, tomēr šī likme zaudē, 

ja uzmesti trīs vienādi kauliņi. 

 

B – Total – likme uz jebkuru no 14 skaitļiem no 4 līdz 17. Total ir kopējā maksimālā 

vērtība trīs kauliņiem, un tā neiekļauj 3 un 18. Spēlētājs uzvar, ja trīs kauliņu kopējā 



summa sakrīt ar spēlētāja veikto likmi. Laimests ir atkarīgs no izmesto kauliņu 

kopējās summas. 

 

C – Single – likme uz jebkuru no 6 kauliņa iespējamajām vērtībām – VIENS, DIVI, 

TRĪS, ČETRI, PIECI un SEŠI. 

 

• Ja 1 no 3 kauliņiem parāda ciparu, uz kuru spēlētājs veica likmi, laimests ir 1:1 

• Ja 2 no 3 kauliņiem parāda ciparu, uz kuru spēlētājs veica likmi, laimests ir 2:1 

• Ja visi 3 kauliņi parāda ciparu, uz kuru spēlētājs veica likmi, laimests ir 12:1 

 

D – Double – likme uz kādu no lauciņiem iekš sadaļas ar nosaukumu ''Double''. Lai 

spēlētājs laimētu, 2 no 3 kauliņiem jāparāda viens un tas pats cipars. Laimests maksā 

11:1. ja izkrīt 3 vienādi kauliņi, laimests paliek tāds pats. 

 

E – Triple - likme uz kādu no lauciņiem iekš sadaļas ar nosaukumu ''Triple''. Lai 

spēlētājs laimētu, visiem 3 metamajiem kauliņiem ir jāsakrīt ar skaitli uz kuru 

spēlētājs uzlika likmi. Laimests maksā 180:1. 

 

F – Any Triple – likme uz to, ka jebkurš no 6 skaitļiem – viens, divi, trīs, četri, pieci 

vai 6 parādīsies uz viisiem 3 kauliņiem. Laimests maksā 30:1 

 

G – Combination – likme uz jebkuru vai visām 15 iespējamajām kombinācijām. 

Laimests maksā 5:1 

 

 

Izmaksu tabula 

 

Likme Min Max Izmaksa 

Small/Big 0.5 10000 1:1 

Double 0.5 1000 11:1 

Triple 0.5 200 180:1 

Any Triple 0.5 1000 30:1 

Total 4 or 17 0.5 200 62:1 

Total 5 or 16 0.5 400 31:1 

Total 6 or 15 0.5 1000 18:1 

Total 7 or 14 0.5 2000 12:1 

Total 8 or 13 0.5 2000 8:1 

Total 9 or 12 0.5 2000 7:1 

Total 10 or 11 0.5 2000 6:1 

Combination 0.5 2000 5:1 

Singles 0.5 1000  

Single   1:1 

Double   2:1 

Triple   12:1 

 

Spēles optimālais RTP ir no 95.02% līdz 97.22% 

 

 

 



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” 

 

21.06.2022. 


