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Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013
+371 23114561

Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: Rotiki™
Spēles izstrādātaja nosaukums: Play’n GO
Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle.
Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0.05 EUR.
Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 100 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
• Rotiki d ir 6x8 formāta video spēļu automāts.
• Spēlē ir pieejamas šādas funkcijas:
o WILD simboli;
o Dažādas papildfunkcijas;
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
• 5+ vienādi simboli, kas savienoti horizontāli/vertikāli, piešķir
vinnestu. Laimīgie simboli tiek turēti. Jauni simboli aizvieto
simbolus, kas nav laimējuši, rotējot ruleti. Izmaksāta tiek tikai lielākā
kombinācija katrā kopā.
• Ja pirmajā griezienā tiek iegūts vinnests, tiek piešķirti 3 atkārtoti
griezieni.
• Atkārtotu griezienu laikā esošās kopas var tikt paplašinātas ar
vienādiem simboliem, kas saskaras horizontāli/vertikāli. Var
izveidot arī jaunas kopas.
• Aizpildot horizontālo rindu ar laimestu simboliem (jebkuru), tiek
piešķirti 3 papildu atkārtotie griezieni.
• "Wild" simboli aizstāj visus parastos simbolus un palīdz veidot
kopas un aizpildīt rindas/režģi.
• Kad atkārtotie griezieni beidzas, Wild simboli, kas ir saistīti ar
laimējušo kopu, tiek pārbaudīti viens pēc otra, lai noteiktu, vai tajos
ir Tiki Magic.

• Kvalificējošs Wild simbols tiek pārbaudīts tikai vienu reizi spēles
raunda laikā.
• Tiki Magic ir šādas spējas:
o WHAKAREI: var izmantot tikai tad, ja ir daļa no vienas kopas.
Attiecīgais kopums tiek pārveidots par nejauši izvēlētu masku
(simbols ar lielu peļņu). Masku simboli tiek pārveidoti par
vērtīgākiem masku simboliem.
o HANUMI: var veikt tikai tad, ja ir daļa no vairāk nekā viena
kopas. Visi savienotie klasteri apvienojas kā viens, izveidojot
lielāku klasteri. Apvienošanas laikā no pieejamajiem
simboliem vienmēr tiek izvēlēts visaugstākās vērtības
simbols. Klasteri nevar apvienoties ar "Wild" simboliem.
• Kad tiek atklāta Tiki maģija, tā tiek izpildīta nekavējoties. Ja
attiecīgais spēks aizpilda jebkuru rindu, nekavējoties sākas jauna
atkārtota griešanās secība.
• Jebkuri neaizvērtie Wild simboli gaida līdz nākamajai iespējai vai arī
tad, ja ir aizpildīts viss režģis.
• Kad visi atkārtotie griezieni ir beigušies, visi simboli Wild ir
pārbaudīti un vairs nav iespējams izmantot Tiki Magic pilnvaras,
spēles raunds ir beidzies un laimestu kombinācijas tiek izmaksātas.
• Aizpildot režģi ar laimestu simboliem (jebkuriem), tiek uzsākta
dārgumu istabas bonusa spēle.
• Izvēlieties flīzes, lai atklātu slēpto saturu, līdz vairs nav nevienas
izvēles.
• Sākotnējais krājumu skaits ir vienāds ar atlikušo neizmantoto
atkārtoto griezienu skaitu no pamatspēles (pārnesto).
• Bonusa spēlē ir godīga matemātika, kas atspoguļojas priekšmetu
izvēles varbūtībās.
• Kopumā ir 48 flīzes. Katra izvēle samazina atlikušo izvēļu skaitu par
1.
o Ir 32 x neitrālas flīzes, kurām nav nekādas funkcionalitātes.
o Ir 9 x reizinātāja plāksnes, kas pēc izvēles palielina reizinātāju
par vienu. Daudzinātājs sākas no x1.
o Ir 6 x papildu ķeksīši, kurus izvēloties, uzreiz tiek piešķirti 5
papildu ķeksīši.
o Ir 1 x īpaša plāksne, kuru izvēloties, uzreiz tiek piešķirts
maksimālais reizinātājs x10.
• Galīgais reizinātājs tiek piemērots vinnestam, kas gūts, veicot
attiecīgo griezienu, un attiecīgi izmaksāts. Bonusa spēle beidzas,

kad vairs nav nevienas izvēles iespējas vai kad ir sasniegts
maksimālais reizinātājs x10 - atkarībā no tā, kas notiek vispirms.
• Ja šāds scenārijs notiktu, par neizmantotajiem trāpījumiem papildu
balva netiek piešķirta.

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.

