
 
SIA „JOKER.LV” 

reģ. Nr. 40203343365, Katrīnas iela 12, Rīga, tel. +371 25757544 

Spēles Diamond Link Mighty Santa [linked] noteikumi 

Greentube Alderney spēles programma 

 

Spēles veids – tiešsaistes spēļu automātu videospēle. 
5 cilindri un 25 izmaksu līnijas 

Spēles laimesta kopsumma ir 95%. 
 

Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi 
Naudu savā spēlētāja kontā var ieskaitīt izmantojot kādu no trim iemaksas metodēm: (i) Internetbanka, (ii) 
bankas karte vai (iii) bankas pārskaitījums.   
 

Minimālā likme  0.25 EUR 

Maksimālā likme  100.00 EUR 

 
 

“Wild” simbols 
 

• “ Wild” simbols aizstāj visus simbolus, izņemot “Diamond” simbolu. 
 

“Diamond Link” papildspēle 
 

• Ja uz spēles laukuma izkrīt seši vai vairāk “Diamond” simboli, tiek sākta “Diamond Link” 

džekpota spēle, kurā spēlētājam ir iespēja iegūt vienu no četriem lielajiem laimestiem (“Mini”, 

“Minor”, “Major”, “Grand”). 

• Spēlētājam tiek piešķirti trīs gājieni. 
• Ja uz spēles laukuma papildspēles laikā izkrit “Diamond” simbols, atlikušo gājienu skaits 

tiek atiestātits atpakaļ uz 3. 
• Šīs darbības atkārtojas kamēr ir bezmaksas griezieni vai līdz brīdim, kad spēļu laukums būs 

pilns ar “Diamond” simboliem. 

• Ja “Diamond link” papildspēles laikā uz spēļu laukuma izkrīt 15 “Diamond” simboli, tiek 

laimets “Grand” džekpots. 
• Gadījumā, kad netiek iegūts neviens no četriem džekpotiem, spēlētājs laimē sešu pamatspēlē



 

iegūto “Diamond” simbolu vērtību. 
• “Diamond Link” papildspēles laikā aktivizējas papildus bonusa funkcijas: o “Wild Spin Feature” 

 

 

 

 

 

 

 

Ja uz spēles laukuma izkrit “Diamond” simbols ar “Wild Spin” logotipu, tas pievieno nejaušo “Wild” 

simbolu skaitu uz spēļu laukuma, lai veidotu laimesta kombināciju. 
o “Sticky Spin Feature” 

 

 

 

 

 

 

 

Ja uz spēles laukuma izkrit “Diamond” simbols ar “Sticky Spin” logotipu virsū, tas nobloķe visus 
simbolus, kas veido laimesta kombināciju un apbalvo ar atkārtoto griezienu. Atkārtotie griezieni turpinās 
kamēr uz spēļu laukuma izkrit simboli, kas palielinā laimesta kombināciju. 
o “Colossal Spin Feature” 

 

 

 

 

 

 

 

Ja uz spēles laukuma izkrit “Diamond” simbols ar “Colossal Spin” logotipu virsū, tas piešķir griezienu ar 
milzīgiem simboliem. 
 
 

Linked Jackpot 
• Šai spēlei ir divi statiski džekpoti (Mini, Minor) un divi Linked jeb saistīti džekpoti (Major, 

Grand)! 

• Šie džekpoti ir saistīti ar citām Diamond Link ™ slotu spēlēm, dodot spēlētājiem tikt pie milzīga 
laimesta ar minimālo veiksmi, un tas viss pateicoties saistītam džekpotam. 
 

Vienas kombinācijas maksimālais laimests – 750 x likmes vērtība Džekpotu laimesti: 
Major Jackpot – 200 x likmes vērtība Grand Jackpot – 1000 x likmes vērtība



 
LAIMESTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 
 

Pamatspēle 

• Maskas simbols aizstāj visus simbolus, izņemot Scatter simbolu. 
• Laimīgajiem simboliem jāatrodas nepārtrauktā līnijā no kreisās uz labo pusi. 
• Scatter laimesti tiek izmaksāti neatkarīgi no to pozīcijas. 
• Tiek izmaksāts tikai lielākais aktīvās izmaksas līnijas laimests.  
• Līniju laimesti tiek reizināti ar līniju likmi. 
• Scatter simbolu laimesti tiek pievienoti līniju laimestiem. Bezmaksas griezienu spēle 

• Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar esošajām likmēm un līnijām. 
• Dimantus iespējams atklāt arī bezmaksas griezienu laikā. Ja seši vai vairāki Dimanti nonāk 
Dimantu līnijā, tiek aktivizēta Diamond Link papildspēle. 
Diamond Link 

• Diamond Link papildspēle tiek izspēlēta ar esošajām likmēm un līnijām. 
• Katrs simbols reprezentē pats savu cilindru, un laimests tiek izmaksātspapildspēles beigās. 
Riska spēle 

• Riska spēle ir izslēgta pēc noklusējuma. Ja tā tiek piedāvāta, maksimālo spēles summu nosaka 
operators. 
 

 
Spēles beigas 

 

Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav kredītpunktu, vai arī spēlētājs vēlas beigt spēli. 
 

 

Laimesta saņemšanas norise 

 

Lai saņemtu laimestu savā bankas kontā, ir attiecīgi jāaizver spēles logs un jāpārskaita nauda no spēlētāja 
konta sadaļas „Bilance” 

Laimesta minimālā izmaksa ir 10 EUR, tas tiek apstiprināts 1 darbdienas laikā un nonāk spēlētāja 
bankas kontā 1-3 darbdienu laikā. Laimestiem jābūt saskaņā ar Noteikumiem. Laimestu, kas: 

1) nepārsniedz 720 euro, izmaksā nekavējoties; 
2) pārsniedz 720 euro nepārsniedz 14 300 euro izmaksā 24 stundu laikā; 
3) pārsniedz 14 300 euro, izmaksā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos; pirmo maksājumu 

30% apmērā no laimesta izmaksā 15 dienu laikā, bet otro maksājumu 70% apmērā izmaksā ne vēlāk kā 30 
dienu laikā. 
 

Pretenziju izskatīšanas kārtība 

 

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, tad pēc attiecīgās spēles 
par to var iesniegt sūdzību: - biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30 personīgi uzņēmuma birojā Rīgā, 
Katrīnas ielā 12; - nosūtīt rakstiskā formā uz uzņēmuma biroju Rīgā, Katrīnas ielā 12, LV-1045; - nosūtīt 
uz e-pastu office@joker.lv. Pretenzijas var iesniegt arī telefoniski biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 
16:30 pa tālr. 25757544, izņemot pretenzijas, kas ir saistītas ar naudas līdzekļu atgūšanu, tiek izskatītas 
rakstiski iesniegtā formā. Sūdzības tiek izskatītas 15 dienu laikā un uz tām tiek sniegta atbilde. 
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