
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 

Tomatina Bingo 

Bingo spēle 

Ražotājs: Gamevy Limited 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.10 EUR 

Maksimālā likme 20.00 EUR 

Spēles noteikumi 

„Tomatina Bingo“ ir klasiska bingo spēle, kas spēlējama uz līdz pat četrām kartiņām. 
 

• Spēlē ir 2 papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles laikā: “Extra Ball” 

funkcija un “Bonus” laimes rats . 

• Pirms katras izspēlēs spēlētājs izvēlas līdz pat četras bingo kartītes ar 15 

skaitļiem katrā, kurās veidot uzvarošās kombinācijas. 

• Kartītēs esošie skaitļi tiek izvēlēti pēc nejaušības principa un tos var mainīt, 

izmantojot “Refresh” pogu. 
 
 
 
 
 
 

• Pēc izvēles veikšanas spēlētajam tiek izlozētas 30 no kopumā 60 bumbiņām, 

ar kuru palīdzību kartiņās veidot izmaksu tabulā norādītās kombinācijas. 

• Pēc bumbiņu izlozes spēlētājs var izmantot “Extra Ball” funkciju, kas par noteiktu 

summu piešķirs papildu bumbiņas. Papildu bumbiņu var arī iegūt bezmaksas pēc 

nejaušības principa. 

• Iegūstot “Bonus” kombināciju, spēlētājs aktivizē laimes ratu, kurā iegūt 10x-10000x 

laimesta reizinātāju. 

Vispārējie noteikumi 

• Spēle notiek uz līdz pat četrām kartiņām. 

• Likmes lielums ir no 0,10 EUR līdz 20 EUR. 

• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

 

Izmaksu Noteikumi 

• Laimests tiek izmaksāts par izmaksu tabulā norādītajām kombinācijām. 



Spēles vadība 

Lai spēlētu, rīkojieties šādi: 

 

• Lai paaugstinātu vai pazeminātu grieziena vērtību, lietojiet zemāk redzamo 

izvēlni: 
 
 
 
 
 

 

• Klikšķiniet uz pogas “Play”.  
 
 
 
 

 

 

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, unlaimestu lielums 
[arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)] 
 

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir no izlozētājiem skaitļiem spēles kartītē 

izveidot laimīgās kombinācijas. Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām 
kombinācijām. Katras kombinācijas laimests Izmaksu Tabulā tiek norādīts 

skaitļos(eiro valūtā), palielinot likmes lielumu palielinās arī iespējamo laimestu 
apjoms. 
 

 

Izmaksu apraksts 
 

Regulāro Izmaksu Apraksts 

  
• Laimests tiek izmaksāts par izmaksu tabulā norādītajām kombinācijām.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


