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Spēles noteikumi 

 
 

Spēles nosaukums: Calavera Bingo™ 

Spēles izstrādātaja nosaukums: Gamevy Limited 

Spēles veids: Bingo Spēle 

Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0.10 EUR. 

Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 5 EUR. 

 
 

Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties 
spēlē 

 
Interneta vietnē atverot adresi https://lvbet.lv un pēc tam nospiežot ikonu 
“KAZINO” spēlētājs nokļūst lapā “https://lvbet.lv/casino”, kur spēle tiek 
palaista, nospiežot uz attiecīgās spēles ikonas. 

 



 
 

Spēles apraksts 

 

1. Spēles apraksts un noteikumi 

• Calavera Bingo ir klasiska bingo spēle, kas spēlējama uz līdz pat 
četrām kartiņām.  

• Spēlē ir pieejamas sekojošās funkcijas:  
o ‘Extra Ball’ funkcija; 
o ‘Bonus’ laimes rats.  

• Spēlētājs sāk ar līdz 4 biļetēm, kas satur 15 unikālus skaitļus. 

• Spēlētājs var mainīt katras biļetes likmi un spēlē izmantoto biļešu 
skaitu. 

• Spēlētājs var mainīt bingo kartiņas skaitļus, katras kartiņas labajā 
stūrī nospiežot pogu Atsvaidzināt vai veicot dubultklikšķi uz biļetes. 
Nospiediet SPĒLĒT, lai nopirktu atlasīto biļešu skaitu. Pēc tam 
mašīna izlozēs 30 bumbiņas ar skaitļiem diapazonā no 1 līdz 60. 

• Visi izlozēto bumbiņu skaitļi, kas atbilst skaitļiem uz biļetēm, tiks 
automātiski aizvērti. 

• Ja uz biļetēm ar sakritušajiem skaitļiem parādās noteiktas figūras, 
tas nozīmē, ka ir laimētas balvas. Nepieciešamās figūras tiek 
parādītas spēlē. Ja parādās divas vai vairāk figūras, spēlē tiks 
veikta izmaksa par abām figūrām un laimests tiks apvienots. Visas 
figūras tiek izceltas secībā. Ja figūra ietver citu figūru, izmaksa tiks 
veikta par abām figūrām un abi laimesti tiks apvienoti kopējā 
laimestā. Piemēram, saistībā ar divām līnijām tiks veikta izmaksa 
atsevišķi par katru līniju un kopā par divām līnijām. 

• Turbo opcija paātrina bumbiņu izlozi. Ņemiet vērā, ka turbo iespēja 
dažās jurisdikcijās nav pieejama. 



Īpašās figūras 

• Bonuss — bonusa figūra uzsāks bonusa rata griešanu, kas dos 

iespēju spēlētājam laimēt summu, kura līdzvērtīga viņa likmes 

reizinājumam. Ja figūra sakrīt spēles vidū, galvenajā spēlē 

iestāsies pauze, kamēr spēlētājs griež bonusa ratu. Pēc bonusa 

rata griešanas spēlētājs atgriezīsies galvenajā spēlē, lai to 

turpinātu. 

Balva kā likmes reizinājums 

x10 

x20 

x50 

x100 

x1000 

x10000 

 

Papildu bumbiņas 

• Pēc pirmo 30 bumbiņu izlozes spēlētāji vari izvēlēties nopirkt līdz 
15 papildu bumbiņām. Maksa par katru bumbiņu tiek aprēķināta, 
balstoties uz summu, kuru spēlētājs var laimēt ar vienu sakritību, un 

Figūra Balva kā likmes reizinājums 

Līnija x2 

Skujiņa x6 

Plus x20 

Piramīda x35 

Dubultais X x40 

Mērķis x45 

Divas līnijas x50 

Dubultais T x60 

Vidējais kvadrāts x80 

Lidmašīna bonus 

Tukšums x300 

Pilna kartiņa x1500 



laimesta iespējas. Pēc maksas aprēķināšanas spēlētājam tiks 
piedāvāta iespēja nopirkt papildu bumbiņu vai atteikties no tās. 

• Bezmaksas bumbiņas — reizēm bumbiņa tiks piedāvāta bez 
maksas! Bezmaksas bumbiņas tiks piedāvātas vidēji 4% gadījumu. 

• Džokera bumbiņas — tās ļauj spēlētājam izvēlēties, kur aizvērt 
skaitli. Spēle automātiski ieteiks augstāko sakritību, lai palīdzētu 
spēlētājam atlasīt optimālo izspēli. Tomēr galīgo lēmumu pieņems 
spēlētājs. Džokeri parādās vidēji 10% gadījumu. 

• Ja operators vai jurisdikcijas noteikumi nosaka maksimālo likmi un 
mēs aprēķināsim papildu bumbiņas maksu, kas radīs šīs summas 
pārsniegumu, bumbiņa netiks piedāvāta un spēle beigsies. 

• Spēlētājs var izvēlēties 0 līdz 15 bumbiņas, izdarot izvēli attiecībā 
uz katru bumbiņu. Ja spēlētājs izvēlēsies visas 15 pēc pēdējās 
bumbiņas izvēles, spēle beigsies. 

Pārtraukta spēle 

• Mēs zinām, ka interneta savienojums reizēm var nebūt uzticams vai 
kaut kas var pārtraukts spēli. Mēs mēģinām atrisināt šādas 
situācijas pēc iespējas godīgāk. Piemēram, ja spēles laikā jūsu 
ierīcei izlādējas baterija vai ir sasniegts jūsu personīgais dienas 
laika limits, pēc atgriešanās jūs turpināsiet no vietas, kurā pametāt 
spēli. 

• Pēc 24 stundām spēle tiks slēgta un mēs izmaksāsim visus 
laimestus. Netiks nopirktas papildu bumbiņas. Ja spēle tika 
pārtraukta kādas darbības, piemēram, džokera bumbiņas izvēles, 
vidū dators izvēlēsies optimālu pozīciju un izmaksās jebkuru saistīto 
laimestu. 

Spēles beigas 
 

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

 
Laimesta saņemšanas norise 

 
Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta LV BET kontā. 



 
Lai saņemtu laimestu uz savu personīgo finanšu iestādes kontu, spēlētājam 
ir jāizmanto viens no pieejamajiem maksājuma veidiem klienta kontā.   
 
Laimestiem nav izmaksu limita. Tie tiek izmaksāti nākamajā dienā pēc 
transakcijas pieprasīšanas. Pirmā šāda transakcija var aizņemt ilgāku laiku, 
līdz 10 darba dienām. 
 
Izmaksā tos 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, laimesta izmaksas tiek veiktas pēc tam, kad tiek veikta 
spēles pārbaude un darbinieki ir pārliecinājušies par iepriekšminēto apstākļu 

neesamību. 
 
Mēs nodrošinām laimestu izmaksu spēlētājam saskaņā ar juridiskajām 
normām, ņemot vērā turpinājumā norādītās prasības: 
(a) laimesti, kas nepārsniedz 720 eiro, tiek izmaksāti nekavējoties; 
(b) laimesti no 720 eiro līdz 14 300 eiro tiek izmaksāti 24 stundu laikā; 
(c) laimesti, kas pārsniedz 14 300 eiro, tiek izmaksāti 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: Skanstes iela 50, Rīga LV-1013) vai iesniegt 
elektronisku iesniegumu nosūtot to uz Atbalsta dienesta e-pasta adresi - 
support@lvbet.lv. 
15 dienu laikā SIA „LVBet” izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi uz 
norādīto adresi iesniegumā. 
 

 


