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+371 23114561 

 

 

 
Spēles noteikumi 

 
 

Spēles nosaukums: Finn and the Swirly Spin™ 

Spēles izstrādātaja nosaukums: Netent 

Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle. 

Cilindru un līniju skaits: 5 spolēm un 5 spēles līnijas. 

Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0,10 EUR. 

Maksimālā likme vienam spēles gājienam:  200,00 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. „Finn and the Swirly Spin™“ ir 5 spoļu, 5 līniju spēļu automāts. 
2. Spēlē ir vairākas papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles          

laikā un pilnā apmērā izskaidrotas zemāk. 
3. Aizstājējsimboli aizstāj jebkuru no spēles simboliem izņemot       

‘’Scatter’’ atslēgas simbolu. 
4. Aizstājējsimboli nevar parādīties sākotnējā grieziena laikā. 
5. Laimesti ar aizstājējsimboliem var šķērsoties vai pārklāties vienā        

rindā vai kolonnā. 
6. Katrs no laimestiem aktivizēs vienu no 2 lietām atkarībā no          

laimesta veida. 
7. Laimesti, kas kombinācijā ietver aizstājējsimbolu izraisīs      

aizstājējsimbola sprādzienu iznīcinot tam blakus esošos simbolus       
horizontāli un vertikāli. 

8. Laimesti, kas aizstājējsimbolu neietver izraisīs jauna      
aizstājējsimbola parādīšanos viena no laimestā ietverot simbolu       
vietā. 

9. Kad visi sprādzieni noslēgušies un aizstājējsimboli nonākuši savās        
vietās lavīna tupinās, lai aizklātu tukšās vietas ar jauniem         
simboliem. Šāda darbība turpinās līdz brīdim, kad jaunas laimestu         
kombinācijas vairs neveidojas. 

10. Spēlē ir vairākas nejaušas papildfunkcijas, kas var tikt        
aktivizētas pēc jebkuras izspēles, kad visi spēles simboli ir         
apstājušies. 

11. Kopumā ir 4 papildfunkcijas: ‘’Starfall Wilds’’, ‘’’Dragon Destroy,        
‘’Irish Luck’’ un ‘’Magic Transform’’. 

○ ‘’Dragon Destroy’’ papildfunkcija var būt aktivizēta tikai, ja        
sākotnējā izspēlē nekas nav laimēts. ‘’Dragon Destroy’’       
papildfunkcija iznīcina nejaušu simbolu skaitu, kas aktivizēs       
lavīnu un tas tiek darīts tā, lai garantētu laimestu. 

○ ‘’Starfall Wilds’’ papildfunkcija izkaisa 2, vai vairāk       
aizstājējsimbolus uz spēles lauka pēc nejaušības principa,       
bet nevar aizklāt ‘’Scatter’’ simbolu. Gadījumā, ja uz spēles         
lauka parādījušies aizstājējsimboli neizraisa laimestu, tad      
papildus aizstājējsimboli tiks izvietoti līdz garantētam      
laimestam. 

○ ‘’Magic Transform’’ papildfunkcija pārvērš pīķa un erca       
simbolus par citu vērtīgāku spēles simbolu. Pīķa un erca         
simboli var tikt aizstāti ar atšķirīgiem simboliem. 
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○ ‘’Irish Luck’’ papildfunkcija var tikt aktivizēta tikai tad, ja uz          
spēles lauka nav laimestu pēc izspēles.  

12. Horizontāla, vai vertikāla vienādu simbolu līnija parādīsies uz        
spēles lauka vietā, kas neietver ‘’Scatter’’ simbolu garantējot        
laimestu. 

13. Katra jaunā izspēle vienmēr sāksies ar ‘’Scatter’’ atslēgas        
simbola atrašanas spēles lauka apakšējā kreisajā stūrī. 

14. ‘’Scatter’’ simbols turpinās savu ceļu pa spēles lauku kamēr         
notiek lavīna un uzsprāgušie simboli tiek aizstāti. 

15. ‘’Scatter’’ simbols nevar pazust no spēles lauka pamatspēles        
laikā. Gadījumā, ja ‘’Scatter’’ simbols nokļūst līdz spēles lauka         
vidum un lavīnas funckija ir apstājusies tiek aktivizēta bezmaksas         
griezienu bonusa spēle. 

16. Katru reizi ‘’Scatter’’ simbolam nonākot spēles lauka vidū tas          
aktivizē bezmaksas griezienus un atslēgu uzkrājumu palielina par        
1. 

17. Atslēgu uzkrājums paliek nemainīgs arī aizverot spēli. 
18. Sākoties bonusa spēlei spēlētājam ir jāizvēlās vienu no četriem         

bonusa spēles veidiem. 
19. Sākotnēji tiek piedāvāts tikai viens bonusa spēles veids, bet         

pārējie veidi var tikt atslēgti krājot atslēgu simbolus skaitītājā. 
20. Papildus bonusa spēļu veidi tiek atslēgti šādā secībā: ‘’Star         

Bar’’ bezmaksas griezieni, ‘’Lava Lair’’, ‘’Lucky Mug’’ un ‘’Golden         
Pot’’ bezmaksas griezieni. 

21. Lai atslēgtu ‘’Star Bar’’ bezmaksas griezienus pietiek ar 1         
atslēgu, ‘’Lava Lair’’ ar 4 atslēgām, ‘’Lucky Mug’’ ar 9 un ‘’Golden            
Pot’’ ar 16 atslēgām. Kopējais atslēgu uzskaitījums nesamazinās        
izvēloties bezmaksas griezienu spēli. 

22. ’Star Bar’’ bezmaksas griezienu funkcija ir vienāda ar ‘’Starfall         
Wilds’’ papildfunkciju pamatspēlē. 

23. Aktivizējot ‘’Star Bar’’ bonusa spēli tiek piešķirti 7 bezmaksas         
griezieni ar ‘’Starfall Wilds’’ papildfunkciju aktīvu katrā no tiem. 

24. Aktivizējot ‘’Lava Lair’’ bonusa spēli tiek piešķirti 3 bezmaksas         
griezieni, kuru laikā atslēgas simbols tiek aizstāts ar paliekošu         
aizstājējsimbolu, kas nesprāgst.  

25. ‘’Lava Lair’’ bezmaksas griezienu laikā aktīva ir ‘’Dragon        
Destroy’’ papildfunkcija, kas atšķirībā no citām papildfunkcijām       
neaktivizējas uzreiz, bet kļūst aktīva, kad beidzas laimesti lavīnas         
laikā. 

26. ‘’Dragon Destroy’’ papildfunkcija darbojas tāpat kā pamatspēlē       
izņemot to, ka paliekošie un parastie aizstājējsimboli var tikt         
izmantoti laimestu kombinācijās, turklāt paliekošais     
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aizstājējsimbols nevar tikt iznīcināts un netiek pieskaitīts minimums        
8 spēles simboliem, kas tiek iznīcināti. 

27. Aktivizējot ‘’Lucky Mug’’ bonusa spēli tiek piešķirti 4 bezmaksas         
griezieni ar aktīvu ‘’Irish Luck’’ papildfunkciju, kas darbojas tāpat         
kā pamatspēlē. 

28. ‘’Lucku Mug’’ bezmaksas griezieni vienmēr tiek aktivizēti pēc        
tam, kad pamatsimboli tiek attēloti uz spēles lauka, bet pirms tiek           
uzskaitīti iespējamie laimesti. 

29. Pārvērsti tiek tikai tie simboli, kas atrodas uz līnijas, kas          
neietver laimestus, ja šāda līnija uz spēles lauka nav atrodama,          
tad tiek izvēlēta līnija, kas veido laimestu kombināciju, taču         
kombinācijā iekļautie simboli tiek pārvērsti par aizstājējsimboliem. 

30. Aktivizējot ‘’Golden Pot’’ bonusa spēli tiek piešķirti 2 bezmaksas         
griezieni ar aktīvu ‘’Magic Transform’’ papildfunkciju un darbojas        
tāpat kā ‘’Magic Transform’’ papildfunkcja pamatspēlē. 

31. Visi bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar to pašu grieziena         
vērtīu kā spēlēts līdz tam. 

 
 

 
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. 
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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: 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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