
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 

The Magnificent SuperSlice 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: XTERRA Games Ltd 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.10 EUR 

Maksimālā likme 50 EUR 

Spēles noteikumi 

“The Magnificent SuperSlice” ir SuperSlice™ žanra spēļu automātu spēle, kurā ir šādas 

iespējas: 

 

• MagSpins™ 

• Free Spins 

• Guaranteed Win Respins 

• ClusterSpin™ 

• Bonus Rush™ 
 

Svarīgi: 

 

• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

• Laimesti tiek izmaksāti saskaņā ar izmaksu tabulu. 

• Visas izmaksas iekš izmaksu tabulas atspoguļo pašreizējo likmes vērtību. 

• Saskaņā ar godīgu spēļu praksi, katras spēles iznākums ir pilnīgi neatkarīgs. 

• Izredzes iegūt konkrētu iznākumu vienmēr ir vienādas katras spēles sākumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vispārējie noteikumi 
 

Katra grieziena sākumā no ruļļiem tiek izvēlēti 4 likmju varianti, kas sastāv no: 

 

• Viena 50/50 likme no nepāra vai pāra, sarkanas vai melnas krāsas 

• 1 zonas likme no 1-18, 19-36, 1-12, 13-24, 25-36 

• 2 skaitļu likmes no skaitļiem no 1 līdz 36 

 

Likmes opcijas tiks izceltas ar dzeltenu gredzenu, lai norādītu uz pašreizējā riteņa laimēšanas 

iespējam, un tās kļūs zaļas, ja tās tiks trāpītas, kā rezultātā tiks uzvarēts. 

 

Šķēles tiek pievienotas super slice ritenim, un ap riteni tiek apgriezta bumbiņa. (4-12 šķēles) 

Ja šķēle, uz kuras izkrīt bumbiņa atbilst vienai no jūsu likmēm, jums tiks piešķirta atbilstošais 

laimests. 

 

Ar vienu un to pašu griezienu var veikt un laimēt vairākas likmes. Šķēlēm var būt reizinātāji, 

kas palielina laimestu vērtību. Reizinātāji tiek piemēroti tikai uzvarētajām likmēm. 

 

Reizinātāji bāzes spēlē var būt viens no: x2, x3, x5, x10, x20, x30, x50, x100 

 

Ja uz uzgrieztās šķēles parādās funkcijas simbols, funkcija tiks piemērota neatkarīgi no tā, vai 

tā ir uzvaroša likme vai nē. 

 

 

MagSpins™ 

 

MagSpins™ griezieni tiek aktivizēti, kad galvenais ritenis piezemējas uz MagSpins™ 

simbola 

 

MagSpins™ laikā tiek izmantots cits SuperSlice™ ritenis, kurš sastāv no 8 šķēlēm. Ar 

MagSpins™ funkciju ir iespēja laimēt līdz pat 15 100 reizēm lielāku jūsu likmes summu. 

 

MagSpins™ raunda sākumā tiek iegriezts rullis, lai noteiktu, cik bumbiņas tiks izmantotas 

MagSpins™ laikā. 

 

Pirms katra MagSpins™ riteņa grieziena, ritenim tiek pievienoti reizinātāji. 

 

Kad bumbiņas beidz griezties, zem bumbiņām esošo reizinātāju vērtība tiek pievienoti 

reizinātāju uzkrājumam, kas tiek sareizināts ar aktīvās likmes summu un izmaksāts 

MagSpins™ funkcijas beigās. 

 

Uzvarētās šķēles tiek bloķētas un atjauninātas nākamajam griezienam. Katru reizi, kad tās 

tiek trāpītas, vērtība tiek palielināta par 1. 

 

Piemēri: 

 

 

 

 

 



 

 Jaunais laimests pēc trāpījumu skaita 

Šķēles vērtība 1 2 3 4 5 

x2 X4 X6 X8 X10 X12 

x5 X10 X15 X20 X25 X30 

x10 X100 X150 X200 X250 X300 

 

MagSpins™ funkcija sākotnēji sastāv no 3 rādītāju griezieniem. 

Ja rādītājs nokrīt uz šķēles ar atkārtota grieziena simbolu, tiks piešķirts papildu grieziens. 

 

MagSpins™ funkcijas beigās kopējais laimesta reizinātājs tiek reizināts ar aktīvās likmes 

summu, un attiecīgi tiek aprēķināts laimests. 

 

 

Free Spins (bezmaksas griezieni) 

 

Bezmaksas griezieni tiek aktivizēti, kad galvenais ritenis piezemējas uz bezmaksas griezienu 

simbola. 

 

Tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni. 

 

Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti tāpat kā pamatspēle, izņemot to, ka likmju opcijām tiek 

pievienots papildu skaitlis, kas dod vairāk iespēju iegūt lielāku laimestu! 

 

Papildu bezmaksas griezieni var tikt atkārtoti aktivizēti funkcijas laikā. 

 

MagSpins™ funkcija var tikt aktivizēta bezmaksas griezienu laikā, un bezmaksas griezieni 

piedāvā lielāku iespēju aktivizēt MagSpins™. 

 

Bezmaksas griezienu laikā pieejamie reizinātāji tiek palielināti šādi: x3, x5, x10, x20, x30, 

x50, x100, x150, x200, x300. 

 

 

Guaranteed Win Respins 

 

Ja bezmaksas griezienu laikā bumbiņa nonāk uz Atkārtota grieziena (Respin) simbola, tiek 

aktivizēti garantēta laimesta atkārtotie griezieni (Guaranteed Win Respins). 

 

Garantēta laimesta atkārtotajiem griezieniem, ritenis turpinās griezties, līdz tiks izmaksāts 

laimests. 

 

Katrs riteņa grieziens, kas nerezultējas ar uzvaru, palielina atkārtoto apgriezienu reizinātāju. 

 

Kad beidzot ir gūts laimests, laimestam tiek piemērots atkārtoto apgriezienu reizinātājs, lai 

iegūtu lielu laimestu iespējas! 

 

 

 

 

 



Clusterspin™ 

 

Clusterspin™ ir spēles režīms, kurā varat izvēlēties likt likmes uz Clusterspins grupas 

iznākumu. 

 

Jūs varat likt likmi uz to, ka uzvarēsiet vai zaudēsiet. 

 

Atkarībā no spēles iznākuma jūs varat laimēt blakus laimestu, papildus galvenās 

spēles laimestiem. 

 

Kā tas strādā: 

 

1. Izvēlieties savu Clusterspin™ skaitu no 5, 10, 15 vai 20 

2. Izvēlieties blakus likmi 

3. Izvēlieties, vai Jūs domājat, ka spēles laikā vairāk uzvarēsiet vai zaudēsiet 

4. Noklikšķiniet uz Start un izspēlējiet spēli 

 

Kopējā likme tiek aprēķināta kā (likme uz griezienu x Clusterspin™ griezienu skaits) + 

blakus likme. 

 

Izmaksas ir atkarīgas no Clusterspin™ kombinācijas, likmes līmeņa un izvēlētā likmes 

režīma, un tas tiks parādīts panelī pirms spēles sākšanas. 

 

 

Bonus Rush™ 

 

Bonus Rush™ ir spēles režīms, kura ietvaros Jūs varat uzreiz piekļūt kādai no funkcijām, 

negaidot. 

 

Tas ir vienkārši, izvēlieties funkciju, iestatiet likmes līmeni un spēlējiet Bonus Rush™.  

 

Kā tas strādā: 

 

• Izvēlieties likmi 

• Izvēlieties spēles režīmu no: 

 

✓ 8 bezmaksas griezieni ar 40x vērtību no jūsu likmes 

✓ 12 bezmaksas griezieni ar 60x vērtību no jūsu likmes 

✓ MagSpins™ ar 100x vērtību no jūsu likmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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” 

 

30.11.2022. 


