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Spēles nosaukums un veids 

Stellar Jackpots with Serengeti Lions 

Spēļu Automātu spēle 

Ražotājs: NYX Digital Gaming (Malta) Limited 

Spēles norise 

''Stellar Jackpots with Serengeti Lions'' ir 5 ruļļu spēļu automātu spēle ar Diamond 

Pick Bonus (Dimanta izvēles Bonusu) un Hold N Spin funkciju, lai palielinātu savu 

laimestu. Regulārās spēles laikā, mērķis ir panākt laimestu nesošu simbolu 

kombināciju uz jebkuras no 40 līnijām. Izmaksas ir atkarīgas no izvēlētās likmes 

vērtības un iegūtās laimējošās simbolu kombinācijas. Teorētiskā vidējā atdeve 

spēlētājam (RTP) ir 97,01%. 

 

DIAMOND PICK (DIMANTA SIMBOLA IZVĒLES) BONUSS 

 

Laimējiet līdz pat 10 bezmaksas spēlēm ar visām balvām sareizinātām līdz 8 x no 

dimanta izvēles bonusa. 

Ievadiet dimanta izvēles bonusu, fiksējot vietā 5 dimanta simbolus. 

Dimanta izvēles bonusa laikā izvēlieties 2 dimantus. 

Dimanta simbolos ir 5, 8 vai 10 bezmaksas spēles un 3 x, 5 x un 8 x reizinātāji. 

Pēc izvēles izdarīšanas tiek piedāvāta izvēle vai nu apmainīt vienu bezmaksas spēļu 

skaitu vai abus, vai reizinātāju. 

Pēc apmaiņas vai esošo bezmaksas spēļu un reizinātāja opciju pieņemšanas sākas 

bezmaksas spēles. 

Bezmaksas spēļu laikā izmanto citas ruļļu joslas. 

Bezmaksas spēles izspēlē ar tām pašām līnijām un likmi, ar kādām tās tika ierosinātas. 

Bezmaksas spēles nevar ierosināt atkārtoti. 

 

HOLD N SPIN FUNKCIJA 

Uzlabojiet savas iespējas saņemt dimanta izvēles bonusu, izmantojot Hold’n’Spin 

funkciju. 

Visas izmaksas par jebkuriem 2, 3 vai 4 vienādiem dimantiem attiecīgi fiksē vietās 2, 

3 vai 4 dimantus. 

Atlikušos celiņus iegriež līdz 3 reizes vai līdz brīdim, kad fiksēts vietā vēl kāds cits 

dimants. 

Ja uzlabojat kombināciju, fiksējot vietā vēl kādu citu dimantu, tad atlikušais 

bezmaksas griezienu skaits tiek atiestatīts uz 3. 

Hold’n’Spin funkcijas laikā dimants, kas parādās uz JEBKURA celiņa, ir fiksēts 

vietā, līdz ir fiksēti 5 dimanti vai vairs nav palicis neviens atkārtots grieziens. 

Hold’n’Spin funkcijas laikā notiek izmaksas tikai par ierosināto dimantu laimestu. 



STELLAR JACKPOTS NOTEIKUMI 

Ar 48 monētām tiek izspēlētas 40 līnijas un tiek piešķirtas tiesības uz Stellar Jackpots 

džekpota bonusu. 

  piešķir Stellar Jackpots džekpota bonusu. 

Stellar Jackpots džekpota bonuss ir ierosināts tad, kad parādās trīs KOSMOSA 

KUĢA simboli, un tā parādīšanās nav atkarīga no likmes lieluma. 

Džekpota laimesti ir fiksēti, nav progressīvi,un netiek reizināti ar likmes reizinātāju. 

Bonuss sastāv no 6 izaicinājumu līmeņiem un džekpota līmeņa. 

Lielāks likmes reizinātājs palielina iespējas iegūt džekpotu VAI palielināt džekpota 

balvas. 

Katram izaicinājuma līmenim izvēlieties vienu no piedāvātajām atlikušajām ikonām. 

Šaujiet ikonas, lai vai nu atsegtu balvu un/vai pārietu pie nākamā līmeņa, vai izvēlētos 

vēlreiz. 

Katra izvēle atklāj vai nu balvu   (un abas šīs opcijas ļauj pāriet uz nākamo līmeni) 

vai.  

Ja  ir atsegts, tiek ''pazaudēta dzīvība'' un jāizdara vēl viena izvēle šajā līmenī. 

Ja ir veiksmīgi pabeigti visi 6 līmeņi, notiek ieiešana džekpota līmenī. 

Džekpota līmenī izvēlieties kosmosa kuģus, lai atklātu Mini, Minor vai Major 

džekpotu. 

Lai laimētu attiecīgo džekpotu, jāiegūst 3 vienādi simboli. 

Bonusa raunds beidzas, ja atklāti kopskaitā 3  ir atsegti vai saņemat džekpota 

balvu. 

Zvaigžņu džekpotu bonusu nevar ierosināt bezmaksas spēļu laikā. 

 Piešķir Major džekpotu 

Piešķir Minor džekpotu 

Piešķir Mini džekpotu 

Kā Spēlēt  

1: Izvēlies savu likmi 

2: Grieziet ruļļus 

 

Galvenie spēles ekrāna pogas: 

 
SPIN: Iegriež ruļļus  



 
AUTOPLAY: Iespējo automātisko griešanās režīmu un parāda atlikušo griezienu 

skaitu. 

 

 
STOP: Aptur griešanos 

 

 
STOP AUTOPLAY: Pēc automātisko griezienu sākšanās, SPIN poga pārvēršas par 

STOP AUTOPLAY pogu un dod iespēju apturēt automātiskos griezienus. 

 

 
HOME: Piekļuve kazino izvēlnei 

 

  
IESTATĪJUMI: Uzspiežot šo pogu, spēlētājs var aplūkot spēles iestatījumus. 

 

 
LIKME: Regulē likmes lielumu. Ar uz augšu / leju pogām var palielināt vai 

pazemināt likmi. 

  

Iestatījumu lapā pogas: 

 

 
LĪNIJAS: Līnijas nevar regulēt. Šajā spēlē ir 40 fiksētas līnijas. 

 

 
LIKME:  Regulē likmes lielumu. Ar uz augšu / leju pogām var palielināt vai 

pazemināt likmi. 

 

 
AUTOPLAY:         Iespējo automātisko griešanās režīmu. Iespējamais automātisko 

griezienu skaits: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 vai 50.  



 
INFORMĀCIJA: Dod iespēju spēlētājam aplūkot iespējamos laimestus par konkrētām 

laimējošo simbolu kombinācijām. Ietver arī spēles noteikumus. 

   
SKAŅA: Aktivizē vai deaktivizē visas spēles skaņas. 

 

Spēle parāda visus savus datus šādās displeja laukiem: 

ATLIKUMS: Parāda spēlētāja kopējo bilanci 

LIKMES KOPSUMMA: Kopējā spēles likmes vērtība. 

LAIMESTS: Parāda grieziena laimestu. 

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. 


