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Spēles noteikumi 

 
 

Spēles nosaukums: Dragon Slot™ 

Spēles izstrādātaja nosaukums: XTERRA GAMES LTD 

Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle. 

Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0.20 EUR. 

Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 80 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  

• Dragon Slot ir video spēļu automāts. 

• Spēlē ir pieejamas sekojošās funkcijas:  
o Bezmaksas griezieni; 
o WILD aiztājējsimbols; 
o Dažādas papildfunkcijas. 

• 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 

• 3 bonusa simboli uz 2., 3. un 4. rata aktivizē papildspēli “Dragons 
Fight”. 

• Pievienojies baltajam pūķim, lai cīnītos pret sarkano pūķi. 

• 3 bezmaksas griezienu simboli uz 1., 3. un 5. rata aktivizē 
bezmaksas griezienu papildspēli. 

• Nosaki sava bonusa gaistamību, izvēloties vienu pūķi, ar ko cīnīsies 
karotājs. 

• Ja Tavs pūķis uzvarēs, tu uzsāksi papildspēli ar uzkrātajiem 
bezmaksas griezieniem un reizinātāju.  

• Ja Tavs pūķis zaudēs, Tu uzsāksi papildspēli ar 10 bezmaksas 
griezieniem un reizinātāju 1x. 

• Bezmaksas griezieni tiek spēlēti ar likmi, kāda bija izdarīta 
griezienā, kurā tika iegūts bonuss. 

PAR CIRUELO 

• Ciruelo ir dzimis 1963. gadā Argentīnā. Pēc mākslas koledžas 
absolvēšanas un ārštata ilustratora darba 1987. gadā viņš pārcēlās 



uz Spāniju. Viņš ir strādājis pie prominentiem ASV un Eiropas 
izdevējiem un radījis fantāziju zīmējumus grāmatu vākiem, 
plakātiem, kalendāriem un citiem izdevumiem. 

• Vairums viņa darbu ir aplūkojami šajās grāmatās: “Ciruelo” (1990. 
gads), “The Book of the Dragon” (1991. gads), “Luz”, “The Art of 
Ciruelo” (1997. gads), “Magia”, “The Ciruelo Sketchbook” (2000. 
gads), “Fairies and Dragons” (2008. gads), “Travels Notebook” 
(2005. gads), “Dreams Notebook” (2010. gads) un “Infinito Interior” 
(2012. gads). 

• Šobrīd Ciruelo strādā pie projektiem, kuru ietvaros pats raksta 
tekstu ilustrētām grāmatām. 

• Viņš dzīvo kopā ar savu sievu Danielu un bērniem, Andželo un Lisu, 
Sitdžesā, savādā un maģiskā pilsētiņā, pie Barselonas Vidusjūras 
krastā. 

PROGRESĪVIE DŽEKPOTI 

• Šajā spēlē jebkurš spēlētājs var laimēt trīs pieaugošus džekpotus, 
kuri parādās pēc nejaušības principa. Katrs laimestu grozs sākas ar 
fiksētu summu, proti, sākumvērtību. 

• Sākumvērtības ir EUR 0.00 - EUR 10.000,00, EUR 0.00 - EUR 
1.000,00  laimestu groziem attiecīgi Platinum, Gold un Silver. Katra 
šajā spēlē izdarīta likme un piedalīšanās spēlē, kas ir saistīta ar šo 
džekpotu, proporcionāli palielina iespēju iegūt laimestu grozu. 

• Izdarītās likmes, lai palielinātu izredzes iegūt laimestu grozus, ir 
0.15% - 0.65%, un tās ir izdalītas attiecībā uz trīs laimestu groziem. 
Izredzes laimēt džekpotu ir proporcionālas kopējai likmes summai, 
proti, jo augstāka likme, jo lielākas iespējas laimēt. 

• Spēles kopējā teorētiskā spēlētājam izmaksājamo laimestu 
proporcija (RTP) ir norādīta spēles palīdzības sadaļā, un RTP 
proporcionālā attiecība, ņemot vērā džekpotu, ir norādīta atsevišķi. 

•  Neviena pārtraukta spēle neietekmē džekpotu vai tā piešķiršanas 
procesu. Uzvaras gadījumā spēlētājam tiks paziņots par laimētu 
džekpotu, kā arī gadījumā, ja to būs laimējis kāds cits spēlētājs. 

 

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. 
 

 


