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Spēles noteikumi 

 
 

Spēles nosaukums: Book of Ra Multi Card Bingo Deluxe™ 

Spēles izstrādātaja nosaukums: Greentube Malta Ltd 

Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle. 

Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0.01 EUR. 

Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 10 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  

• Book of Ra Multi Card Bingo Deluxe ir 5 kollonu un 3 līniju video 
spēļu automāts. 

• Spēlē ir pieejamas sekojošās funkcijas:  
o Bezmaksas griezieni; 
o Dažādas papilfunkcijas. 
o Džekpoti. 

• 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 

Spēles noteikumi 

• Book of Ra™ Multi Card Bingo Deluxe tiek spēlēta uz kartēm. Šīs 
kārtis sastāv no nejauši izvēlēti skaitļi. 

• Kartēm ir 3 rindas un 5 kolonnas. 

• Book of Ra™ Multi Card Bingo var spēlēt ar 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16 vai 
20 kartēm. 

• Spēles raunda sākumā tiek izlozētas 30 no 60 numurētām 
bumbiņām. 

• Džekpots ir pieejams tikai tad, ja spēlētājs spēlē ar 4 vai vairāk 
kartēm.  

• Ja pēc 30 bumbiņu izlozes tiek sasniegts Bingo modelis, tiek 
izmaksāts tikai Bingo modeļa laimests.  

• Jebkuras kārtis gadījumā, kad modelis ir pārklāts, tiek izmaksāts 
tikai lielākais laimests, izņemot bonusa laimestus. 

• Bezmaksas spēļu sākumā tiek nejaušības kārtā izvēlēts viens 
īpašais paplašinājuma simbols. 



• Bezmaksas spēļu sākumā tiek nejaušības kārtā izvēlēts viens 
īpašais paplašinājuma simbols. 

• Bezmaksas Spēļu laikā un pēc parasto simbolu izmaksas īpašie 
simboli var 

• izplesties, aptverot visas ruļļa pozīcijas.  

• Par īpašajiem paplašināšanās simboliem tiek maksāts tāpat kā par 
parastajiem simboliem, taču arī par nesaderīgām pozīcijām un 
visām izspēlētajām līnijām. 

• Īpašais paplašinātais simbols tiek aktivizēts tikai tad, ja ir 
pietiekami daudz simbolu, lai vinnētu. 

• Bezmaksas spēļu laikā īpašo paplašinošo simbolu nevar mainīt. 

• Simbolam Book of Ra bezmaksas spēlēs ir vairākas funkcijas. 

• Simbols Book of Ra ir Wild simbols, kas aizvieto visus parastos 
simbolus, izņemot īpašos paplašinošos simbolus. 

Simbols Book of Ra ir Scatter simbols.  

• Simbols Scatter parādās uz 1., 2., 3., 3., 4. un 5. ruļļa. 

• Bezmaksas spēles var vinnēt atkārtoti Bezmaksas spēļu laikā. 
Progresīvais džekpots 

• Džekpota sākumvērtība ir 1500 reizes lielāka par kāršu likmi. 
Džekpots tiek vinnēts, ja pirmajās 30 izlozētajās bumbiņās tiek 
iegūts Bingo modelis. 

Papildu bumbiņa 

• Papildballe tiek aktivizēta, ja kopējais iespējamais laimests no 
visiem neizlozētajiem skaitļiem ir vienāds ar vai lielāks par 40 
reizēm no likmes uz vienu karti 1, 2, 3 vai 4 izspēlētajām kārtīm. 

o Spēlējot ar 8 kārtīm, iespējamajam laimestam jābūt 
vienādam vai lielākam par 80 reizēm no likmes uz vienu 
kārti. 

o Spēlējot ar 12 kārtīm, iespējamajam laimestam jābūt 
vienādam vai lielākam par 120 reizēm no likmes uz vienu 
kārti. 

o Spēlējot ar 16 kārtīm, iespējamajam laimestam jābūt 160 vai 
vairāk reizēm lielākam par likmi uz vienu kārti. 

o Spēlējot ar 20 kārtīm, iespējamajam laimestam jābūt 
vienādam vai lielākam par 200 reizēm no likmes uz vienu 
kārti. 

• Katras Extra bumbiņas izmaksas ir atšķirīgas, un tās tiek 
aprēķinātas, balstoties uz likmju varbūtību.  



• Papildbumbu funkcijas laikā spēlētājs var iegādāties līdz 11 
papildpumpu. 

• Pastāv iespēja, ka Extra bumbiņas var tikt piedāvātas bez maksas.  

• Bezmaksas bumbiņas Extra Ball funkcijas laikā tiek izspēlētas 
nejaušības kārtā. 

Džokera bumbiņa 

• Iegādājoties Extra Balls, var parādīties Joker Ball, un šādā 
gadījumā var izvēlēties jebkuru aktīvo kāršu numuru. 

• Spēlētājs var izmantot Džokera bumbu, lai izvēlētos labāko skaitli 
no jebkuras aktīvās kartes. 

Bingo bumbiņa 

• Bingo bumbiņa tiek aktivizēta, ja trūkst tikai viena skaitļa, lai 
sasniegtu Bingo modeli. 

• Bingo bumbu var atklāt, vairākkārt klikšķinot uz Bingo bumbas. 
Bezmaksas spēles 

• Book of Ra™ Deluxe bezmaksas spēles var spēlēt ar 10 vai 5 
bezmaksas spēlēm. 

• Bezmaksas spēles tiek aktivizētas, sasniedzot bonusa rakstus.  

• Bezmaksas spēļu skaits ir atkarīgs no iegūtā parauga. 

• Bezmaksas spēles nesākas, ja Bonusa rakstus pārklāj lielāks 
laimests. 

 
 
 

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. 
 

 


