
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 

Wonders of Christmas 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: NetEnt Product Services Ltd 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.10 EUR 

Maksimālā likme 50 EUR 

Spēles noteikumi 

“Wonders of Christmas” ir 5 ruļļu un 3-4-5-4-3 līniju formāta spēļu automātu spēle, kurā ir 

šādas iespējas: 

 

• Dažādas funckijas; 

• Bezmaksas griezieni. 

 

Svarīgi: 

 

• Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās 

izmaksas līnijas. 

• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. 

• Bonus spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem. 

• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vispārējie noteikumi 
 

WILDS UN RĀMJI 

 

• Uz dāvanu kastītēm ir attēloti Ziemassvētku brīnumi Wild simboli, lai saglabātu 

dāvināšanas garu. 

• Kad uz ruļļiem parādās Dāvanu simbols, tā atrašanās vieta tiek apzīmēta ar rāmi. 

• Dāvanas var nejauši pārvērsties par zelta dāvanām un izveidot aktīvus rāmīšus. 

• Kad uz ruļļiem parādās Zelta dāvana, tā paliks savā pozīcijā līdz nākamajam 

griezienam, kad tā pārvērtīsies par savvaļas simbolu! 

• Kad Zelta dāvana pārvērtīsies par Wild, visi ierāmētie simboli pārvērtīsies par Wild, 

ja tie pieskarsies aktīvajam rāmim. 

• Kad "Wild" simboli izplatās rāmjos, tie palielina iespējas pabeigt likmju līnijas, lai 

iegūtu potenciāli lielus vinnestus. 

• Wild simboli var aizstāt visus simbolus, izņemot Scatter, Gift un zelta dāvanu 

simbolus. 

 

 

BEZMAKSAS GRIEZIENU REIZINĀTĀJI 

 

• Kad vien Dāvanas simbols piezemējas pozīcijā bez rāmja vai aktīvā rāmja, progresa 

joslai tiek pievienots 1 punkts. 

• Tomēr, ja Dāvanas simbols nokļūst rāmī vai aktīvajā rāmī, progresa josla palielināsies 

par 1 līdz 4 punktiem pēc nejaušības principa. 

• Katru reizi, kad progresa josla piepildīsies ar 200 punktiem, reizinātāja skaitlis 

palielināsies par: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 7x, 10x, 12x, 

• 15x, 20x, 30x, 40x, 50x, 75x, 100x, 200x, 300x, 500x, 750x, 1000x. 

• Uzkrātā reizinātāja summa kopā ar jums ielido bezmaksas griezienu raundā, lai 

palielinātu jūsu potenciālās balvas. 

• Pēc bezmaksas griezieniem progresa josla tiek atjaunota uz 1. 

 

 

BEZMAKSAS GRIEZIENI 

 

• Ja uz ruļļiem uzkritīs 3, 4 vai 5 Ziemassvētku eglītes simboli Scatter, zem eglītes 

atradīsiet bezmaksas griezienus, kas būs iesaiņoti glītā kastītē. 

• Bezmaksas griezienu laikā katra pozīcija griežas atsevišķi, izņemot aizslēgtās pozīcijas, 

un uz ruļļiem tiks nogādātas tikai zelta monētas. 

• Visi rāmji un aktīvie rāmji, kas pamatspēles laikā nav pārvērtušies par "Wild" 

simboliem, bezmaksas griezienos bloķēs pozīcijas, uz ruļļiem izvietojot nejaušu balvu 

no 0,5x līdz 50x no sākotnējās likmes. 

• Ja bezmaksas griezienu laikā uz ruļļiem uzkritīs jauna monēta, tā piešķirs balvu 0,5x 

līdz 50x apmērā no sākotnējās likmes un bezmaksas griezienu skaitītājs tiks iestatīts uz 

3. 

• Kad bezmaksas griezieni beidzas, visas uz ruļļiem uzkrātās balvas tiek reizinātas ar 

galvenajā spēlē iegūto kopējo bezmaksas griezienu reizinātāju. 

• Bonus raunds beidzas, kad bezmaksas griezienu skaitītāja vērtība ir 0 vai visas 

pozīcijas ir bloķētas. 

 



• Ja visas pozīcijas ir bloķētas, papildu reizinātājs 2 reizes palielina visas nejauši 

iegūtās balvas par zelta monētu simboliem! 

 

 

Spēles beigas 

 

Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav naudas līdzekļu, vai spēlētājs pats vēlas beigt 

spēli. 

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 


