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Spēles noteikumi 

 
 

Spēles nosaukums: European Roulette – Dark Mode 

Spēles izstrādātaja nosaukums: Gamevy Limited 

Spēles veids: Rulete 

Minimālā likme vienam spēles gājienam: 1,00 EUR. 

Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 160 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 

Spēles noteikumi 

• Šajā klasiskajā Eiropas ruletes spēlē uz rata ir 37 skaitļi - no 0 līdz 36. 

• Lai vinnētu, uz galda uzlieciet likmi(-es), lai prognozētu, uz kura 
numura bumbiņa uzkritīs griešanās beigās.  

• Jūs vinnēsiet, ja bumbiņa sakritīs ar vienu vai vairākām no Jūsu 
prognozēm/likmēm. 

• Vinnesti tiek izmaksāti saskaņā ar pilnajos noteikumos sniegto 
vinnestu tabulu. 

• Uz ekrāna Jūs redzēsiet 5 pēdējos 5 vinnējušos skaitļus no pēdējiem 
5 griezieniem.  

• Tas tiek atjaunināts ar katru rata griezienu. 

• Veiciet savas likmes un grieziet bumbu!  

• Katra likme ir attēlota ar žetonu/žetonu kaudzīti uz galda. Atkarībā no 
žetonu novietojuma uz galda viens grieziens var dot vairākus 
laimestus. 

IEKŠĒJĀS LIKMES: 

• Straight Up jeb vienkāršā likme – novietojiet jūsu čipu uz jebkura 
atsevišķa skaitļa (tostarp nulles). 

• Split Bet jeb dalītā likme – novietojiet čipu uz līnijas starp jebkuriem 
diviem skaitļiem, vai nu vertikālā vai horizontālā virzienā. 

• Street Bet jeb ielas likme – novietojiet čipu jebkuras skaitļu virknes 
beigās. „Street“ likme nosedz trīs skaitļus. 

• Corner Bet jeb stūra likme – novietojiet čipu stūrī (centrālā krustošanās 
vietā), kur satiekas četri skaitļi. Likme nosedz visus četrus skaitļus. 

• Line Bet jeb līnijas likme – novietojiet čipu divu rindu galā, divu rindu 
krustošanās vietā. Līnijas likme nosedz visus skaitļus abās rindās, 
kopā sešus skaitļus. 

ĀRĒJĀS LIKMES: 

• Kolonnas likme: Nosedz 12 skaitļus kādā no trim kolonnām 



• Sarkans/Melns: Nosedz 18 melnas vai sarkanas krāsas skaitļus. 

• Even/Odd: Nosedz pāra un/vai nepāra skaitļus. 

• First half/Last half: Nosedz 1-18 skaitļus un/vai 19-36. 

Laimīgie skaitļi 

Displejs LAIMĪGIE SKAITĻI parāda pēdējos laimīgos skaitļus. Kreisajā pusē 
ir redzams pēdējā pabeigtā raunda rezultāts. Melnie skaitļi ir attēloti melnā 
krāsā, bet sarkanie skaitļi ir attēloti sarkanā krāsā. 

Laimesti 

Jūsu laimests ir atkarīgs no izdarītās likmes veida. 

 

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. 
 

 


