
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 

Ultimate Sic Bo 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: Ezugi RO S.R.L. 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.50 EUR 

Maksimālā likme 2000 EUR 

Spēles noteikumi 

Ultimate Sic Bo ir aizraujoša azartspēle, ko spēlē ar trim parastajiem metamajiem kauliņiem 

ar nominālvērtību 1 līdz 6. Sic Bo mērķis ir paredzēt trīs kauliņu sakratīšanas iznākumu. 

Jūs varat likt likmes uz vienu kauliņu, diviem kauliņiem, trīs kauliņiem, kopējo un citu 

rezultātu iznākumu. 

 

 

Spēles plūsma 

 

Lai sāktu spēlēt, lūdzu, uzgaidiet, līdz tiek parādīts ziņojums “Please place your bets” 

(Lūdzu, veiciet likmes), pēc tam atlasiet konkrētās vērtības žetonu, ar kuru vēlaties likt 

likmes konkrētajā spēles kārtā, un novietojiet to uz attiecīgā spēles galda likmes lauciņa. 

 

Jūsu kopējā likme tiks parādīta apgabalā “Total bet” (Kopējā likme). 

 

Pēc tam, kad dīleris ir paziņojis “No more bets” (Vairs nav likmju), likmes nevar tikt veiktas 

un nevienu jau izdarītu likmi nevar mainīt. 

 

Likmju likšanas noslēgumā visu izdarīto likmju vērtība tiek noņemta no jūsu kazino bilances. 

 

Kad kauliņi apstājas, uzvarējušie skaitļi tiek parādīti ekrāna vidū un joslā “Last rounds” 

(Pēdējie raundi). Dīleris paziņo uzvarējušos kauliņu numurus un likmju režģa laimējošie 

apgabali tiek izcelti. Ja kāda no jūsu likmēm aptver laimējošo skaitli, jūs saņemsiet laimestu 

saskaņā ar Ultimate Sic Bo izmaksām. Jūsu laimesta summa tiks parādīta ekrāna vidū, kā arī 

to varēs pārbaudīt vēstures lapā. 

 

Nākošajā likmju likšanas laikā jūs varat: 

 

• Atkārtot pēdējā spēlē veiktās likmes, noklikšķinot uz pogas “Rebet” (Atkārtot) 

• Atsaukt pēdējo veikto darbību 

 



Likmju veidi 

 

Uz Ultimate Sic Bo galda varat veikt dažādu veidu likmes, un katram likmju veidam ir savs 

Izmaksas apjoms. Jūsu likme tiek atgriezta papildus jūsu laimestam. 

 

 
 

A – Small/Big – veiciet likmi uz trīs kauliņu kopsummu, kas ir mazs (4-10) vai liels (11-17). 

Uzvaras maksā 1:1, bet šīs likmes zaudē jebkuram Triple. 

B – Total – veiciet likmi uz jebkuru no 14 likmju apgabaliem, kas apzīmēti ar 4-17. Kopā ir 

trīs kauliņu kopsumma, neietverot 3 un 18. Jūs laimējat, ja trīs kauliņu kopsumma veido 

kopējo likmi, uz kuru veicat likmi. Izmaksas atšķiras atkarībā no laimestu kopsummas. 

C – Single – veiciet likmi uz jebkuru no sešiem likmju apgabaliem, kas apzīmēti VIENS, 

DIVI, TRĪS, CETRI, PIECI un SEŠI, kas atspoguļo sešas kauliņa nominālvērtības. 

- Ja 1 no 3 kauliņiem parāda skaitli, uz kuru jūs veicat likmi, jums tiek samaksāts 1:1 

- Ja 2 no 3 kauliņiem parāda numuru, uz kuru jūs veicat likmi, jums tiek samaksāts 2:1 

- Ja visos 3 kauliņos ir redzams skaitlis, uz kuru jūs veicat likmi, jums tiek samaksāts 6:1 

D — Double — veiciet likmi jebkurā no sešām dubultā apzīmētajām derību zonām. Lai 

uzvarētu, 2 no 3 kauliņiem jāuzrāda vienāds skaitlis. Uzvaras maksā 12:1. Lūdzu, ņemiet 

vērā, ka neatkarīgi no tā, vai 2 vai 3 kauliņiem ir vienāds skaitlis, izmaksa paliek nemainīga. 

E — Triple — veiciet likmi uz jebkuru no sešiem trīskāršiem derību apgabaliem. Lai 

uzvarētu, visiem 3 kauliņiem ir jāatbilst izvēlētajam skaitlim, un jūs saņemsiet samaksu 

200:1. 

F — Any Triple — izdariet likmi šajā lodziņā, lai vienlaikus segtu visas sešas dažādās 

trīskāršās likmes. Lai uzvarētu, visiem trim kauliņiem ir jāuzrāda vienāds skaitlis, un jūs 

saņemsiet samaksu 32:1. 

G — Kombinācija – izdari likmi uz jebkuru vai visām 15 iespējamām 2 kauliņu 

kombinācijām. Uzvaras maksā 6:1. 

E – Odd/Even – veiciet likmi, lai trīs kauliņu kopsumma būtu nepāra vai pāra. Uzvaras 

maksā 1:1, bet šīs likmes zaudē pret jebkuru trīskāršu 

 

 

 

 

 



Laimestu izmaksas 

 

Jūsu laimesta izmaksa ir atkarīga no veiktās likmes veida. Izmaksas diapazons ir atkarīgs no 

tā, vai likmei, ko esiet veicis, jūsu izvēlētajā likmes vietā, konkrētajā kārtā ir piemērots 

reizinātājs. Ja nav reizinātāja, tiek piemērota parastā izmaksa. Jūsu likme tiek atgriezta 

papildus jūsu laimestam. 

 

Likme Izmaksa 

Small/Big 1:1 

Odd/Even 1:1 

Double 8-87:1 

Triple 150-999:1 

Any Triple 30-87:1 

Total of 4 or 17 50-499:1 

Total of 5 or 16 20-249:1 

Total of 6 or 15 15-87:1 

Total of 7 or 14 12-29:1 

Total of 8 or 13 8-24:1 

Total of 9 or 12 6-49:1 

Total of 10 or 11 6-24:1 

Kombinācija 5-24:1 

Singles 

Single 1:1 

Double 2-19:1 

Triple 3-87:1 

 

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” 

 

23.02.2023 


