
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 

Sweet Bonanza Candyland 

Likmju spēle 

Ražotājs: Pragmatic Play Ltd 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 3,000.00 EUR 

Spēles noteikumi 

“Sweet Bonanza Candyland” spēle tiek spēlēta ar vertikālo Naudas ratu, kuru uzgriež 

automatiski. 

 

Vispārējie noteikumi 

 

1. Rats tiek sadalīts 54. vienādās daļās, kas ir atdalīti ar kniepadatu.  
2. Ja rats apstājas uz jūsu izvēlētā numura vai speciālās pozīcijas, jūs laimējat.  
3. Veiciet likmi uz to pozīciju, kur pēc jūsu domām apstādināsies rats: 1.,2.,5.,10., 

“Candy Drop” vai “Sweet Spins”. 

4. Spēlētājs var aktivizēt opciju “Sugar Bomb”, kas palielina likmes apmēru 

par 25% un gadījumā, ja laimes rats apstasies uz šīs pozīcijas, iespējamajiem 

laimestiem tiek piemērots dubultots atklātais laimesta reizinātājs.  
5. Dīleris uzgriež ratu.  
6. Kad rats tuvojas apstādināšanai, laimīga daļa tiek noteikta ar elastīgo ādas 

gabalu uz rata augšas. 

7. Visas likmes tiek izmaksātas pēc viena pamata, kur visi koeficienti tiek 

atspoguļoti uz laimīgas daļas: laimīgais numurs 5. tiek izmaksāts, kā 5 uz 

1, laimīgais numurs 10 tiek izmaksāts, kā 10 uz 1, un tā tālāk. 
 

 

Spēles vadība  
 
 

 

 

Likmi var likt kad uz tablo ir uzraksts “PLACE YOUR BETS” un tiek parādīts atlikušais 

laiks likmju likšanai. 
 

Lai izvēlētos spēles žetona vērtību, klikšķiniet uz žetoniem. 
 
 



Lai uzliktu likmi, rīkojieties šādi: 

 

Izvēlieties žetona vērtību:  
 
 

 

Klikšķiniet uz spēles laukiem tik reizes, cik žetonus vēlaties uzlikt uz katra spēles lauka.  

Lai veiktu likmi uz visiem spēles laukiem, spiediet uz  pogu. 
 

Lai noņemtu likmi, spiediet uz   pogu un pēc tam uz spēles lauka.  

Lai dubultotu jau uzlikto likmi, lietojiet  pogu. 

Lai izvēlētos iepriekšējās spēles žetonu likmi, spiediet  pogu.  
Lai uzsāktu automātisko spēlēs režīmu, veiciet likmi uz likmju laukuma un tad nospiediet  

 

 

uz pogu. 
 

 

Speciālo laimes rata pozīciju nosacījumi 

 

Uz Laimes rata atrodas 22 pozicijas ar skaitli 1, 15 pozīcijas ar skaitli 2, 7 pozīcijas ar 

skaitli 5, 4 pozīcijas ar skaitli 10, 2 speciālās “Candy Drop” pozīcijas, 1 speciālā 

“Sweet Spins” pozīcija un 3 speciālās “Sugar Bomb” pozīcijas. 
 

1. “Sugar Bomb” speciālā pozīcija: 
 
 
 
 
 
 
 

• Ja laimes rats apstājas uz šīs pozīcijas, visiem iespējamajiem 

laimestiem tiek piemērots nejauši izvēlēts reizinātājs no 2x līdz 10x;  
• Ja spēlētāja ir aktivizēta “Sugar Bomb” uzlaboju opcija, 

piemērotais reizinātājs tiek dubultots;  
• Ja laimes rats vairākas reizes pēc kārta apstājas uz “Sugar Bomb” 

speciālās pozīcijas, piemērotie reizinātajie tiek sareizināti savā starpā.  
• Pēc tam, kad laimes rats ir apstajies uz šīs pozīcijas, tas tiek iegriezts 

atkārtoti, lai noteiktu laimējošo skaitli, papildus likmes netiek pieņemtas. 
 

2. “Candy Drop” speciālā pozīcija: 
 
 
 
 

 



• Lai piedalītos “Candy Drop” bonusa spēlē, spēlētājam ir jāveic likme uz 

šo pozīciju;  
• Ja laimes rats ir apstājies uz “Candy Drop” speciālās pozīcijas, 

tiek aktivizēta “Candy Drop” bonusa spēle;  
• Bonusa spēles sākumā spēlētāja ir jāizvēla zilas, dzeltenas vai rozā 

krāsas bumbiņa;  
• Katras krāsas bumbiņas sākuma likmes reizinātjs ir x1;  
• Katra bumbiņas tiek palaist no augšipes speciālā laukā, kur tā vizās starp 

4 rindām ar reizinātājiem un reizinātāju palielinātājiem;  
• Kad bumbiņa ir nonākusi laukuma apakšējā daļā, sakrātais reizinātājs 

tiek piemērots spēlētāja likmei un laimests tiek izmaksāts. 
 

3. “Sweet Spins” speciālā pozīcija: 
 
 
 
 
 

 

• Lai piedalītos “Sweet Spins” bonusa spēlē, spēlētājam ir jāveic likme uz 

šo pozīciju;  
• Ja laimes rats ir apstājies uz “Sweet Spins” speciālās pozīcijas, 

tiek aktivizēta “Sweet Spins” bonusa spēle;  
• Uz ekrāna parādās 6 ruļļu spēles laukums ar kaskādes griezieniem - ja ir 

izveidojusies laimīgā kombinācija, visi laimējošie simboli tiek novākti no 

laukuma uz aizstāti no augšas ar jauniem simboliem, līdz neveidojas 

jaunas laimīgas kombinācijas;  
• Laimīgās kombinācijas veidojas, ja jebkur uz spēles laukuma 

atrodas vismaz 8 vienādi simboli;  
• “Sweet Spins” bonusa spēles laikā uz spēles laukuma var 

parādīties speciālie simboli:  

o  - reizinātaja simbols piešķir laimesta reizinātaju no 2x 

līdz 100x; ja uz spēles laukuma ir vairāki reizinātāji, tie tiek 

saskaitīti savā starpā un tad piemēroti laimestam;  
 

 

o - “Scatter” simbols; 3 “Scatter” simboli piešķir papildus 5 

bezaksas grieizenus; 4, 5 vai 6 “Scatter” simboli izmaksā laimestu 

3x, 5x vai 100x no likmes apmēra attiecīgi. 
 

 

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums 

[arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)]. 
 

Laimests tiek izmaksāts, ja spēles rats apstājas uz spēlētāja izvēlētā skaitļa vai speciālās 

pozīcijas. 



Izmaksu noteikumi 
 

Izmaksas paradītas attēlā  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Candy Drop” un “Sweet Spins” izmaksas ir atkarīgas no bonusa spēles iznākuma. 
 

“Sweet Spins” bonusa spēles simbolu izmaksu koeficienti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

 

 

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. 


