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Spēles nosaukums un veids 

The Bomb 

Spēļu Automātu spēle 

Ražotājs: HGMT Ltd 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 40 EUR 

Spēles norise 

''The Bomb'' ir explozīva 5x5 simbolu kopu spēļu automātu spēle ar džekpotu. 

Piepildot skaitītāju galvenajā spēlē, Mr Bomb aizsvils 500x laimestu! 

Maksimālais iespējamais laimests (izņemot pirmā līmeņa balvu) ir 5500x. 

 

Šī spēle piedāvā šādas funkcijas: 

 

• TNT simbols 

• Wild simboli 

• Mr Bomb funkcija 

• Bonusa spēle 

 

TNT simbols 

 

TNT funkcija ir papildus sprādziens, kas notiek pēc parastā raunda pabeigšanas. Visi 

TNT simboli noārda 3x3 simbolu kopu, tādejādi liekot jauniem siboliem nosēsteis uz 

režģa. Regulārie laimesti tiek piešķirti un aprēķināti pirms TNT funkcija tiek 

iespējota. 

 

 



 

Wild simboli 

 

Lai iegūtu lielāku laimestu, savienojiet Wild simbolu ar laimestu nesošu simbolu 

kopu. Wild simboli var būt daļa no vairākām, laimestu nesošām simbolu kopām. Wild 

simboli aizstāj visu simbolus, izņemot Bonusa un TNT simbolus. 

 

Mr Bomb funkcija 

 

Galvenās spēles laikā, ekrāna augšējā daļā ir novietots skaitītājs, kurš piepildās ar 

katru nokrītošo simbolu. Šī skaitītāja piepildīšana sniedz momentālu 500x laimestu! 

Visi laimestu nesošie simboli, TNT sprādzieni un Wild simboli pieskaitās kopējam 

laimesta apjomam. Šī funkcija tiek aktivizēta, pēc tam, kad 62 simboli ir nokrituši. 

 

Bonusa spēle 

 

Bonusa spēle tiek aktivizēta, ''noķerot'' 3 Bonusa scatter simbolus. Bonusa spēles aina 

sastāv no kopējā reizinātāja skaitītāja, kā arī džekpota bonusa progresa skaitītāja. 

Iegūstot 5 džekpota simbolus, spēlētājs iegūst džekpota laimestu. Bonusa spēle sastāv 

no nokrītošiem simboliem, kas var būt vai nu nedzīvi (akmeņi) vai noslēpumainās 

kastes. Pēc katra kritiena, visas noslēpumainās kastes atklāj to saturu. Kastes var būt 

tukšas, var saturēt džekpota progresa simbolu, saturēt reizinātājus vai rezinātāju 

pašreizējam kopējam reizinātājam. Pēc katra raunda nedzīvie simboli  sabrūk, un 

pārējie simboli nokrīt uz leju. Nākošajā raundā, jauni simboli nokrīt un aizpilda visas 

tukšās vietas. Līdz ko režģis ir aizpildījies ar kastēm, reizin’tāji tiek pievienoti 

kopsummai, kas norādīta ekrāna augšdaļā. Kopējais laimests ir vienāds ar parādīto 

skaitli, kas tiek reizināts ar spēlētāja likmes vērtību. 

 



• ''Add'' jeb pievienošanas reizinātāji var būt +1, +2, +3, +4, +5 vai +10. 

• ''Multiply'' jeb reizinošie reizinātāji var būt x1, x2, x3, x4, x5 vai x10. 

• ''Jackpot'' jeb džekpota progresijas simboli tiek uzreiz pievienoti džekpota 

progresam. 

 

Ja spēlētājs laimē džekpotu, bonusa spēle beidzas un turpmāki laimesti neveidojās. 

Iespējamība iespējot bonusa spēli ir 1 no 285. 

 

Spēles teorētiskais RTP (Return to player) ir 95.17%. 

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” 

08.05.2022. 


