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Spēles noteikumi 

 
 

Spēles nosaukums: Charlie Chance and the Curse of Cleopatra™ 

Spēles izstrādātaja nosaukums: Play’n GO 

Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle. 

Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0.20 EUR. 

Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 50 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 mērķis  

• Charlie Chance and the Curse of 6x6 kaskādes režģa video spēļu 
automāts. 

• Spēlē ir pieejamas šādas funkcijas:  
o WILD simboli; 
o Reizinātāji; 
o Cleo's Columns funkcija; 
o Čūskas takas funkcija; 
o Bezmaksas griezieni. 

• 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. 

2. Spēles noteikumi 

• Simboli iekrīt režģī, lai radītu vinnestus.  

• 5 vai vairāki blakus esoši savienoti simboli piešķir vinnestu.  

• Izmaksāts tiek tikai augstākais laimests kopā. Uzvarējušie simboli 
tiek noņemti.  

• Jauni simboli kaskādē izkrīt uz leju, lai aizpildītu radušās nepilnības.  

• Vairāki viena simbola kopumi, kas nav savienoti, tiek izmaksāti kā 
atsevišķi kopumi.  

• 3 kaskādes pēc kārtas palielina laimestu reizinātāju par 1, 
maksimums līdz x3 pamatspēlē un x10 bezmaksas griezienos.  

• Laimestu reizinātājs katrā raundā tiek atiestatīts. 

• Izlases kārtībā atlasītos griezienos 5-8 "Flying Scarab Wilds" lidinās 
un piezemēsies uz režģa.  

• Wild simbols aizvieto visus simbolus, izņemot Scatter. 



• Pēc nejaušības principa uz griezieniem, kuros nav izveidojusies 
laimīgā kombinācija, var sākties funkcija "Čūskas taka".  

• Uz spēles lauka parādās čūska un izveido simbolu ķēdi, kas pēc 
tam tiek pārveidota par atbilstošiem simboliem vai iznīcināta. 

• Cleo's Columns funkcija var aktivizēties nejaušos griezienos.  

• Šajā gadījumā spoļu kombinācija ar identisku simbolu kombināciju 
var nolaisties uz abām spolēm. 

• Jauni simboli, kas uz šām spolēm nonāk laimestu kaskādē, netiks 
sinhronizēti.  

• Šīs funkcijas laikā ir iespējams arī iegūt Charlie Mega simbolu - tas 
var notikt sākotnējā griezienā vai turpmākajās kaskādēs uz abiem 
cilindriem, kas tika sinhronizēti.  

• Kad simbols Charlie Mega piezemējas, tiek izmaksāti laimesti, un 
simbols paliek kaskādes pozīcijā, pēc tam visi zemas izmaksas 
simboli, kas pieskaras simbolam Charlie Mega, tiek iznīcināti, un 
kaskādē parādās jauni simboli.  

• Pēc tam Charlie Mega simbols pārvēršas par Charlie Mega Wild 
simbolu, un, ja iespējams, tiek izmaksāti visi laimesti.  

• Simbols Charlie Mega Wild aizvieto visus simbolus, izņemot 
Scatter. 

• 3 Scatter simboli piešķirs 8 bezmaksas griezienus, bet jebkurš 
papildu Scatter simbols, kas izkritīs aktivizējošā griezienā, piešķirs 
vēl 4 bezmaksas griezienus.  

•  

• Pašreizējais laimestu reizinātājs tiek pārnests uz bezmaksas 
griezieniem. 

• Bezmaksas griezienos laimestu reizinātājs tiek palielināts ar katrām 
3 kaskādēm pēc kārtas.  

• Bezmaksas griezienu laikā starp spēles raundiem tas netiek 
atiestatīts, un tā maksimālais pieaugums var būt x10.  

• Cleo's Columns funkcija ir aktīva katrā bezmaksas griezienā, un tajā 
ir iespēja iegūt Charlie Mega simbolu.  

• Bezmaksas griezienu laikā tāpat kā pamatspēlē var aktivizēt arī 
"Flying Scarab Wilds" un "Serpent's Trail".  

• Katrs bezmaksas griezienu laikā iegūtais Scatter piešķir vēl 1 
bezmaksas griezienu. 

• Bezmaksas griezienu skaits nepārsniedz 150 griezienus. 



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; 
(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. 
 

 


