
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 

Volcano Eruption Extreme 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: NextGen Gaming Pty Ltd 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.10 EUR 

Maksimālā likme 100 EUR 

Spēles noteikumi 

“Volcano Eruption” ir 5 ruļļu, 25 izmaksas līniju spēļu automātu spēle ar Eruption funkciju 

laimestu palielināšanai. Parastās spēles laikā mērķis ir iegūt laimesta simbolu kombināciju 

jebkurā no pieejamajām līnijām. Izmaksa ir atkarīga no izspēlētā monētu skaita un iegūtajām 

laimesta simbolu kombinācijām. Teorētiskais vidējais spēlētāja ieguvums (RTP) ir 95,41%. 

 

NOTEIKUMI 

 

• Spēlējiet 25 līnijās 

• Laimesti tiek izmaksāti saskaņā ar izmaksu tabulu 

• Izmaksas līnijas tiek reizinātas ar monētas vērtību 

• Scatter laimesti tiek reizināti ar monētas vērtību 

• Scatter laimesti tiek pievienoti izmaksas līnijas laimestiem 

• Tiek izmaksāts tikai katras atlasītās izmaksu līnijas lielākais laimests 

• Tiek pievienoti dažādu izmaksu līniju laimesti 

• Visi laimesti atainojas izvēlētajās līnijās, izņemot izkaisītā VOLCANO simbola 

laimestu. 

• Visi laimesti sākas kreisajā malējā ratā un secīgos ratos tiek izmaksāti no kreisās 

puses uz labo, izņemot izkaisītā VOLCANO simbola laimestus, kas tiek izmaksāti 

jebkurā virzienā un ratā. 

• Volcano aizstāj visus pārējos simbolus 

• Nepareiza darbība anulē visas izmaksas un spēles 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERUPTION FUNKCIJA 

 

Ikreiz, kad parādās 3 Volcano simboli, tiek piešķirti 5 atkārtoti griezieni. 

Atkārtoto griezienu laikā 3. rats kļūst par izvērstu Wild simbolu. 

Uz 2. un 4. rata esošie simboli atkārtoto griezienu laikā var kļūt par Wild simboliem. 

3. ratā Volcano simbols tikai vienu reizi tiek ņemts vērā attiecībā uz Scatter izmaksu. 

Funkciju Eruption nevar sākt atkārtoti. 

Atkārtotie griezieni tiek spēlēti ar to pašu izmaksas līniju un monētu vērtību, kāda bija spēlei, 

kura saņēma iespēju spēlēt bezmaksas spēles 

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” 
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