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Spēles noteikumi 

 
 

Spēles nosaukums: Aloha! Cluster Pays™ 

Spēles izstrādātaja nosaukums: Netent 

Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle. 

Cilindru un līniju skaits: 6 spoles un 5 spēles līnijas. 

Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0,20 EUR. 

Maksimālā likme vienam spēles gājienam:  100,00 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. 
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Spēles apraksts 
 

1. Aloha! Cluster Pays ™ ir 6 spoļu, 5 rindu video spēle ar Cluster             
Pays ™ mehānismu. Spēlē ir aizstājošie simboli, Sticky Win         
griezieni un Bezmaksas griezieni ar Symbol Drop. 

2. Spēle tiek spēlēta ar simbolu kopām, 1-10 likmju līmeņiem (10          
monētas katrā līmenī) un dažādām monētu vērtībām. 

3. Spēlē nav derību līniju. 
4. Simbols ir simbolu kopas sastāvdaļa, ja tas horizontāli vai vertikāli          

atrodas blakus tam pašam simbolam. 
5. 9 vai vairāk simboli, kas parādās simbolu kopā, piešķir laimestu          

saskaņā ar “Izmaksu tabulu”. 
6. Vairākas viena un tā paša simbola kopas, kas neatrodas viena          

otrai blakus, maksā kā atsevišķas kopas. 
7. Tiek pievienotas vienlaicīgas uzvaras no vairākām simbolu kopām. 
8. Gan galvenajā spēlē, gan bezmaksas griezienos simboli Maska uz         

spolēm parādās kā pārklājošie simboli. Pārklājošais simbols ir        
simbols, kas aptver divas pozīcijas uz spoles. 

9. Sticky Win atkārtotu griezienu un aizstājošo simbolu laikā, Maskas         
simboli aptver vienu pozīciju. Atkarībā no spoles nolaišanās,        
simboli tiek pilnībā vai daļēji parādīti. Jebkura pārklājošā simbola         
daļa, kas iekļauta uzvarētāju simbolu kopumā, tiek izmaksāta        
saskaņā ar “Izmaksu tabulu”. 

10. Aizvietojošie simboli var parādīties jebkurā vietā uz spolēm.         
Aizvietojošais simbols tiek pārveidots par blakus esošo simbolu, lai         
pēc iespējas vairāk laimētu, saskaņā ar “Izmaksu tabulu”. Ja ar          
aizvietojošo simbolu nevar izveidot uzvarētāju kombināciju, tā       
netiks pārveidota. Gadījumā, ja spoles laukumā ir tikai aizvietojošie         
simboli, tie pārvēršas par augstākās vērtības simbolu. Aizvietojošie        
simboli nevar aizstāt bezmaksas grieziena simbolus. 

11. Simbolu kopas laimests nejauši aktivizē Sticky Win atkārtotos        
griezienus. Sticky Win atkārtoto griezienu funkciju nevar aktivizēt        
bezmaksas griezienu laikā. Sticky Win atkārtoto griezienu laikā        
uzvarošie simboli tiek pieturēti, un visi pārējie simboli atkārtoti         
griežas.  

12. Sticky Win atkārtoto griezienu laikā, ja palielinās uzvarošās        
simbolu kopas izmērs, pielīp arī simboli, kas palielina simbolu         
kopas izmēru, un atlikušie simboli, kas neuzvar, atkal griežas. Tas          
turpinās līdz brīdim, kad parādās grieziens, kas nepalielina kopas         
lielumu, vai līdz simbolu kopa pilnībā aizpilda ekrānu. Galīgais         
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simbolu kopas ieguvums tiek piešķirts saskaņā ar “Izmaksu        
tabulu”. 

13. Sticky Win atkārtotie griezieni tiek izspēlēti tajā pašā likmju         
līmenī un monētas vērtībā kā griezieni, kas aktivizēja funkciju.         
Likmes līmeni un monētas vērtību atkārtota grieziena laikā nevar         
mainīt.  

14. Atkārtotos griezienus nevar aktivizēt, ja sākotnējā griezienā ir        
divas atsevišķas uzvarošās simbolu kopas. 

15. Sticky Win atkārtota grieziena laikā nav iespējams uzvarēt ar         
citu simbolu, izņemot simbolu, kas aktivizēja atkārtotu griešanos. 

16. Bezmaksas grieziena simbols ir Scatter simbols. 3 vai vairāk         
bezmaksas griezienu simboli, kas pilnīgi vai daļēji parādās jebkur         
uz galvenās spēles spolēm, aktivizē bezmaksas griezienus       
atbilstoši “Izmaksu tabulai”.  

17. Bezmaksas griezienu laikā var laimēt papildu bezmaksas       
griezienus. 

18. Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti tajā pašā likmju līmenī un         
monētas vērtībā kā grieziens, kurā tika aktivizēti bezmaksas        
griezieni. 

19. Bezmaksas griezieniem ir Symbol Drop mehānisms, kur tiek        
noņemti mazā laimesta simboli, palielinot atlikušo griezienu       
iespējas iegūt lielāku laimestu. Simboli tiek noņemti šādā secībā: 

● Otrā grieziena beigās visi Ziedu simboli tiek noņemti no         
spolēm. 

● Ceturtā grieziena beigās visi Gliemežvāku simboli tiek       
noņemti no spolēm. 

● Sestā grieziena beigās visi Kokosrieksta simboli tiek noņemti        
no spolēm. 

● Astotā grieziena beigās visi Ananasa simboli tiek noņemti no         
spolēm. 

 
20. Kopējā laimestā ietver visas uzvaras bezmaksas griezienu       

laikā, kas pievienotas uzvarām no kārtas, kurā aktivizēti        
bezmaksas griezieni. 

21. 3 vai vairāk bezmaksas griezienu simboli, kas pilnīgi vai daļēji          
parādās jebkurās bezmaksas griezienu spolēs, aktivizē papildu       
bezmaksas griezienus atbilstoši “Izmaksu tabulai”. 

22. Bezmaksas grieziena simbols, kas daļēji vai pilnībā nolaižas uz         
spolēm, tiek uzskatīts par vienu bezmaksas grieziena simbolu. 

23. Ja pēdējā brīvajā griezienā nav laimesta, spēlētājs saņem        
papildu bezmaksas griezienu, līdz notiek laimests. 
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24. Ja pēdējā grieziena laikā parādās 3 bezmaksas grieziena        
simboli, tiks piešķirta papildu bezmaksas grieziens. Šis jaunais        
bezmaksas grieziens tiks atskaņots pēc pašreizējā grieziena un        
tiks skaitīts kā pēdējais bezmaksas grieziens. 

25. Visi bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar to pašu grieziena         
vērtību kā spēlēts līdz tam. 

26. Noslēdzoties bonusa spēlei iegūtie laimesti tiek pievienoti       
kopējai spēles bilancei. 

 

 
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; 
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(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: Elizabetes iela 33 - 8, Rīga LV-1010) 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. 
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