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Spēles noteikumi 

 
 

Spēles nosaukums: Starsign Clusters™ 

Spēles izstrādātaja nosaukums: G Gaming Limited 

Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle. 

Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0.20 EUR. 

Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 20 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 

• Starsign Clusters ir 6 ruļļu, 3 rindu un 10 fiksētu izmaksas līniju 
video spēļu automāts. 

• Spēlē ir pieejamas sekojošās funkcijas:  
o Bezmaksas griezienu bonuss; 
o ‘Power Mode’ funkcija; 
o Džekpota rata funkcija.  

• 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.  

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

• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. 

• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 
 

2. Spēles noteikumi 
 

• Katru reizi izkrītot, jebkuras 4+ vienādu simbolu kombinācijas, kas 
savienojas horizontāli vai vertikāli, rezultātā tiks iegūta vinnesta 
kombinācija. 

• Pēc vinnesta saņemšanas visi simboli ar laimīgām kombinācijām 
eksplodēs, ļaujot virs tiem esošajiem simboliem kaskādē iekļūt. 

• Katrai kaskādei tiek piemērots vinnestu reizinātājs, kas palielinās ar 
katru kaskādi. Vinnesti var būt ļoti lieli, taču tos ierobežo maksimālā 
vinnesta limits. 

• BEZMAKSAS DROPS laikā katrs laimests palielina kaskādes 
reizinātāju par 1. Šis kaskādes reizinātājs turpinās palielināties ar 
katru laimestu un netiks atiestatīts līdz pat BEZMAKSAS DROPS 
sesijas beigām. 



• 4 vienādi bezmaksas griezienu simboli piešķir 12 BEZMAKSAS 
DROPS. 

• Par 5 vienādiem bezmaksas griezienu simboliem piešķir 14 
BEZMAKSAS DROPS. 

• 6 vienādi bezmaksas griezienu simboli piešķir 18 BEZMAKSAS 
DROPS. 

• 7+ vienādi bezmaksas griezienu simboli piešķir 22 BEZMAKSAS 
DROPS. 

• BEZMAKSAS DROPS var tikt piešķirti arī no džekpota rata 
grieziena, ieslēdzot kādu elementu. 

• Sakrītot bonusa simbolu kombinācijai, spēlētājs nokļūs zvaigžņu 
galaktikā. Spēlētājs var izvēlēties 2-5 zīmes. Zīmju skaits, ko 
spēlētājs var izvēlēties, ir atkarīgs no tā, ar cik simboliem viņš ir 
aktivizējis bonusa spēli, kā parādīts tabulā zemāk. Katra zīme atklāj 
naudas vērtību. Spēlētājs vinnē kopējo vērtību, kas uzkrājas no viņa 
izvēlētajām zīmēm. 

• Lielāki reizinātāji ir pieejami, ja spēlētājs bonusa spēlē iesaistās, 
izmantojot lielāku bonusa simbolu skaitu. Ieejot bonusa spēlē ar 
aktīvu laimesta reizinātāju, visas bonusa vērtības arī palielināsies 
par reizinātāja summu. 

• Atbilstoša komētu kombinācija izraisīs lielu sprādzienu uz ruļļiem. 
Visi simboli, kas pieskaras blakus esošajam komētas simbolam, tiks 
iznīcināti. 

• Komētas sprādziena iznīcinātie simboli tiks ieskaitīti, lai atbloķētu 
enerģijas režīmu vai pievienotu papildu enerģiju skaitītājam 
enerģijas režīma laikā. 

• Ir 5 jaudas skaitītāji, kurus var aktivizēt, aizpildot vai sakrītot ar 
atbilstošu skaitītāja simbolu skaitu. 

• Katrs jaudas mērītājs ved uz atsevišķu jaunu galaktiku, kurā atrodas 
viens no pieciem elementiem. 

• Paaugstiniet jaudu, savienojot simbolus, līdz tie eksplodē Visi 
simboli palielina jaudu (izņemot bonusa un bezmaksas kritiena 
simbolus). Ja veiksmīgi uzvarēsiet bosu, tiks piešķirta džekpota rata 
funkcija. 

Piezīme: spēles virzība uz jaudas režīma funkcijām un jaudas režīma 
funkcijās tiek saglabāta un pārnesta uz nākamo spēli, ļaujot 
spēlētājiem turpināt savu progresu vēlāk. Tomēr spēles progress ir 
saistīts ar izmantoto likmi. Tas nozīmē, ka spēlētājs var pāriet uz 



barošanas režīmu, savācot simbolus no spēles ar 1,00 likmi, taču, 
mainot likmi uz 2,00, spēles progress tiks atiestatīts (vai atjaunots līdz 
pēdējai spēlei, kas tika spēlēta ar šo likmi). Ja pēc spēles ar 2,00 likmi 
spēlētājs nolemj atgriezties pie iepriekšējās 1,00 likmes, viņa 
iepriekšējais progress ar šo likmi tiks atjaunots (un progress ar 2,00 
likmi tiks saglabāts vēlāk). 

• Pēc elementa ieslēgšanas šī funkcija tiks aktivizēta.  

• Pirms ruļļiem parādīsies 5 līmeņu balvu rats, kurā būs Hyper, Super, 
Giant un Dwarf balvas, kā arī BEZMAKSAS DROPS. 

• Spēlētājam tiek piešķirts 1 grieziens uz rata.  

• Pieejamo balvu vērtība pieaug ar katru boss un ir norādīta zemāk: 

BOSS HYPER SUPER GIANT DWARF FREE DROPS 

BOSS 1 X4 - X8 X10 - X20 X50 X250 12 

BOSS 2 X4 - X8 X10 - X20 X100 X500 12, 14 

BOSS 3 X4 - X8 X10 - X20 X150 X1000 12, 14, 18 

BOSS 4 X4 - X8 X10 - X20 X200 X1500 12, 14, 18, 22 

BOSS 5 X4 - X8 X10 - X20 X250 X2000 12, 14, 18, 22 

 

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.  
 
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. 
 

 


